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Відбулася чергова звітна ХX Конференція
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
6 липня, на чергову звітну Конференцію ВАКС, яка проходила в місті Тернопіль з’їхалися делегати від кредитних спілок – учасників ВАКС з усіх куточків України.
Асоціація дякує Тернопільському Національному Економічному Університету за гостинність
та дружні слова від представника Університету п. Олега Луцишина, к.е.н., доцента, голови правління КС «Калина» (м. Тернопіль).
П. Ольга Максимчук, член Нацкомфінпослуг,
виступила зі словами привітання та відмітила, що
Нацкомфінпослуг як регулятор кредитних спілок
є відкритим для взаємодії та співпраці з учасниками ринку.
Конференцію ВАКС відвідали почесні гості зі
Сполучених Штатів Америки та Канади. Свої вітальні слова проголосили п. Андрій Горбачевський,
голова Централі Українських Кредитівок Америки, голова Ради директорів Федеральної кредитної спілки СУМА – Йонкерс (США), п. Ольга Шевель, президент Української Світової Кооперативної Ради (Канада), п. Богдан Курчак,
президент і виконавчий директор Федеральної
кредитової кооперативи «Самопоміч» (м. НьюЙорк, США), який також представив членів
Ради директорів «Самопомочі» присутніх на
Конференції, та Тарас Підзамецький, генеральний директор Української Кредитової Спілки
Лимитед (Канада).
Присутнім на Конференції було дуже цікаво
почути про перспективи співпраці ВАКС з
Міжнародними проектами. Наразі, ВАКС співпрацює з трьома Міжнародними проектами –
USAID «Кредитування сільськогосподарських
виробників (КЕП), проект Світового Банку IFC «Аграрні розписки» та представництвом в
Україні Фонду Ощадних Кас Німеччини (Sparkassenstiftung). Ева Серджинська, директор
проекту КЕП, Ростислав КОС, спеціаліст з аграрного кредитування IFC та Андрій Осьмак,
експерт Фонду Ощадних Кас, приєдналися до вітальних слів та ознайомили з основними
напрямами діяльності проектів.

Учасниками ХХ Конференції були затверджені звіти діяльності асоціації за минулий рік.
Серед інших питань, на Конференції було прийнято декілька ключових питань для розвитку Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

Окрему подяку ВАКС має висловити експертам проекту КЕП п. Василю Корнило та п.
Олегу Лебедько (Українська Федеральна Кредитова Спілка, м. Рочестер, США) за надання
допомоги при підготовці Стратегії ВАКС до 2020 року, яка була одноголосно затверджена
на Конференції.
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Основні напрямки діяльності і розвитку
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
на 2018 – 2020 роки
ХТО Є ВАКС? Команда однодумців

Захист інтересів
кредитних спілок, запровадження та дотримання правил і стандартів професійної діяльності, пропагування ідей та принципів кредитно-кооперативного руху: «Свій – до свого
– по своє»
ДЛЯ КОГО МИ ЦЕ РОБИМО? Для кооперації, для спільноти та громадян
ЧОМУ? самоорганізація, самоконтроль, самозабезпечення
НАШЕ БАЧЕННЯ Кредитні спілки – учасники ВАКС - лідери у наданні якісних та сучасних фінансових послуг
ЩО МИ РОБИМО?

Стратегічні
напрямки

ФІНАНСОВА
ОБІЗНАНІСТЬ

ВІДНОСИНИ

ОПЕРАЦІЇ

ПОСЛУГИ
проводити заходи
для покращення
іміджу та репутації кредитних спілок та розширення
загальних
знань про фінанси серед населення

надавати високоякісні послуги, що будуть
відповідати
потребам
та
бажанням членів кредитних
спілок

АДВОКАЦІЯ
створити позитивне законодавче
та
регуляторне
середовище
для кредитних спілок

створити та покращити відносини
вдосконалити
всередині системи
операційну ефекредитних спілок
ктивність та опв України та з
тимізувати наявкредитними спілні ресурси
ками інших країн.

Директиви щодо офіційної позиції ВАКС з ключових питань
розвитку національної системи кредитної кооперації
Щодо системи державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних
спілок: підт римка держ авної ст рат егії з переорієнт ації сист еми держ авного
нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану.
Підтримка реалізації через кредитні спілки державних кредитних програм спрямованих
на підтримку розвитку малого підприємництва в Україні у сфері послуг, виробництва, торгівлі та аграрному секторі, програм енергоефективності.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Щодо саморегулювання з боку ринку кредитних спілок: обов’язковість участі кредитної спілки в одному із професійних об’єднань, які мають статус саморегулівної
організації щодо своїх членів.
Щодо неприбуткового статусу кредитних спілок: доведення неприбут кового
статусу кредитних спілок – місія кредитних спілок не створення прибутку, а забезпечення одержання членами кредитної спілки доступу до «недорогих» фінансових
послуг.
Щодо системи гарантування вкладів членів кредитних спілок: запровадж ення
системи гарантування вкладів членів кредитних спілок через поширення на кредитні спілки юрисдикції існуючого банківського Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб. Зменшення ризиків неплатоспроможності кредитних спілок через організацію системи
раннього попередження неплатоспроможності кредитних спілок
Щодо членства у кредитних спілках юридичних осіб: участь у кредитних спілках зі статусом асоційованих членів окремих видів юридичних осіб, а саме: суб’єктів малого підприємництва, фермерських господарств, громадських організацій та
професійних спілок, релігійних громад, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів. Для кредитних спілок, що практикуватимуть асоційоване членство юридичних осіб, мають бути законодавчо визначені підвищені регуляторні вимоги з метою мінімізації можливих додаткових фінансових та операційних ризиків у їх діяльності.
Щодо розширення видів послуг, які можуть надавати кредитні спілки на фінансовому ринку України, особливо з урахуванням позбавлення їх неприбуткового
статусу: розширення переліку послуг, які мож ут ь надават и кредит ні спілки,
додатково включивши до цього переліку, зокрема, такі види діяльності: розрахунки за платежами членів кредитної спілки без відкриття рахунків, переказ коштів, агентські
послуги (взаємодія з банками, фінансовими компаніями, страховиками тощо), кредитне посередництво, ведення поточних рахунків та розрахункове обслуговування членів. При цьому, для кредитних спілок, що надаватимуть розширений перелік послуг, мають бути законодавчо визначені підвищені регуляторні вимоги з метою мінімізації можливих додаткових
фінансових та операційних ризиків у їх діяльності. При цьому визнати необхідним збереження права кредитних спілок на утворення та участь у кооперативних банках як фінансових установах вищого рівня.
Щодо дотримання міжнародних кооперативних принципів та стандартів в
питаннях прозорості управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації кредитними спілками: визнати безумовною передумовою подальшого розвитку кредитних спілок запровадження та дотримання у їх діяльності зазначених
принципів та стандартів. Запровадж ення у ринковій діяльност і кредит них спілок
принципів соціальної відповідальності та реальної орієнтації на потреби відповідних громад; запровадження у якості обов’язкового елементу діяльності кредитних спілок інструментів фінансової просвіти їх членів.
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Вступ до WOCCU
Учасниками чергової ХХ Коференції ВАКС було прийняте рішення про підготовку та подачу документів для вступу до World Council of Credit Unions
(WOCCU).
Всесвітня рада кредитних спілок надає допомогу ВАКС як підтримку інституційної спроможності виконавчого органу ВАКС, а також розвиток агрокредитування шляхом співпраці з USAID в межах проекту CAP 2016 – 2020.

Переваги членства:






політична підтримка кредитних спілок ВАКС головною організацією кредитних
спілок, збільшення політичної ваги ВАКС;
участь в міжнародних проектах, які впроваджуються WOCCU;
доступ до навчань та консультацій провідних спеціалістів у сфері кредитних спілок;
обмін досвідом з кредитними спілками інших країн;
одержання інформаційних, рекламних, навчальних матеріалів для пропагування

ДОВІДКА

Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU) – головна представницька
організація кредитних спілок на світовому рівні. Створена у 1971 р.,
штаб-квартира розташована в м. Медісон (штат Вісконсин, США).
До WOCCU входять організації зі 109 країн світу. Членами WOCCU є
регіональні і національні асоціації кредитних спілок, які об’єднують 1
мільярд людей.
Загальні активи кредитних спілок – членів WOCCU становлять понад
1,4 трильйона доларів США.

Інтерв'ю КС-членів ВАКС та українських КС в Америці
«Якщо брати по філософії, кредитні спілки сьогодні - це
історія, це сьогодні створені та відновленні наші галицькі традиції, в яких кредитні спілки це є створені людьми і для людей
фінансові установи. Класичні кредитні спілки підтвердили свою
конкурентоспроможність і вони є сьогодні економічною складовою фінансового ринку»
Володимир Сидоровський, Голова правління ЦКС «Анісія»
«Наші громадяни вже навчилися рахувати свої витрати. Тому, ознайомившись з умовами надання послуг в банках і в кредитних спілках, вони, в більшості випадків, віддають перевагу всетаки кредитним спілкам. Тому, що наші умови прозорі,простіі і
будь-яка людина може собі сама порахувати в що обійдеться їй
наша послуга»
Богдан Щепанюк , заступник Голови правління КС «Бойківщина»
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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«Перш за все, це більш вигідні умови. Кращі умови на кредити
і більші відсотки на депозити. По-другу, це персональне обслуговування.В банках рішення приймаються комп'ютерами—вони автоматизовані. В кредитних спілках ми дивимось на персональні обставини кожного члена і робимо індивідуальні рішення.»
Олег Лебедько, виконавчий директор Української федеральної
кредитної спілки (м. Рочестер)

«Я думаю, що українські кредитні спілки будуть і далі розвиватися, бо тут є велика потреба. Українські бізнеси малі і фермери потребують обслуги українських кредитних спілок»
Богдан Курчак, президент і виконавчий директор КС
«Самопоміч» (м. Нью-Йорк)

Повний запис інтерв'ю можна переглянути на офіційній сторінці Всеукраїнської асоціації кредитних спілок в YouTube
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У місті Львові відбувся ювілейний Х
З’їздУкраїнської Світової Кооперативної Ради
8 липня у місті Львові відбувся ювілейний X З'їзд Української Світової Кооперативної
Ради, у якому брали участь делегати від України, Канади, Америки.
Захід розпочався
спільною молитвою у
Храмі Успіння Присвятої Богородиці, яку
очолив Блаженіший
Макарій, Митрополит
Київський і всієї
України, Предстоятель
УАПЦ.
Після завершення
Богослужіння настоятель Храму Успіння
Присвятої Богородиці
митр. прот. Ігор Бурмило висловив промову
до присутніх, у якій
сповістив, що Митрополитом Київським і
всієї України Макарієм,
Учасники Х Зїзду Української Світової Кооперативної Ради разом з Міським
Предстоятелем УАПЦ,
Головою Львова Андрієм Садовим
цей рік був оголошений
роком Патріарха Мстислава (Скрипника), з нагоди вшанування його пам'яті - 120-ї річниці з дня народження та 25ї річниці з дня упокоєння.
Львівський декан УАПЦ митр. прот. Олег Древняк передав п. Ользі Шевелі
(президент УСКР, Канада) почесну грамоту для п. Ярослава Скрипника (Канада), який доклав зусиль для відновлення кооперативного руху в Україні. П. Ярослав Скрипник є нащадком патріарха Мстислава (Скрипника)(1898 - 1993), який був обраний першим Патріархом
Київським і всієї України УАПЦ, а пізніше Предстоятелем УАПЦ з титулом Патріарха.
Також, о. Ігор побажав діячам світового кооперативного руху у всьому світі здоров'я,
процвітання та успіхів у працях.
Головуючим офіційної частини З'їзду був обраний Володимир Сидоровський, голова
правління КС «Анісія» (м. Львів).
На початку роботи З'їзду у залі пролунав Гімн України. За промовою Львівського декана УАПЦ Олега Древняка присутні вшанували пам'ять загиблих українських воїнів хвилиною мовчання.
Під час роботи З'їзду виступили Ростислав Замлинський, Перший заступник Голови
Львівської обласної державної адміністрації та Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку. Також, серед почесних гостей був присутній заступник директора
департаменту економічної політики ЛОДА - начальник управління промисловості і
підприємства Андрій Кісера.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Особисто привітати делегатів з усього світу завітав Міський Голова Львова Андрій Садовий. Він висловив всім присутнім щиру подяку та слова підтримки, а також побажав
успіхів.
За результатами роботи Х З'їзду п. Ольгу Шевель
було переобрано на посаду Голови Ради директорів
УСКР, Президента УСКР.
Нагадаємо, що напередодні, 06 липня, на Конференції ВАКС, кандидатуру п. Ольги Шевелі було запропоновано від ВАКС для обрання Головою Ради директорів УСКР, Президентом УСКР.
Також до органів управління УСКР було обрано
представників ВАКС:
—
Рада Директорів - Володимир Сидоровський, голова
правління КС «Анісія» (м. Львів)
—
Контрольна комісія - Галина Шатирко, голова правління КС «Станіславська» (м. Івано - Франківськ)
—
Номінаційна комісія - Зоряна Розлуцька, голова
правління КС «Самопоміч» (м. Заліщики)
—
Статутова комісія - Ірина Драгомирецька, голова
Президент УСКР та Президент ВАКС
правління КС «Гарант» (м. Київ)

Спільне фото учасників Х Зїзду Української Світової Кооперативної Ради
10
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В приміщенні Нацкомфінпослуг відбулося робоче обговорення питань
застосування аграрних розписок в діяльності кредитних спілок
11 липня в приміщенні Нацкромфінпослуг відбулася робоча нарада з питань застосування в діяльності кредитних спілок
аграрних розписок та з метою врегулювання питань, які виникають або можуть виникнути при їх застосуванні. У робочій нараді
брали участь представники проекту КЕП,
ВАКС, НАКСУ та проекту IFC «Аграрні
розписки». Учасники зустрічі обговорили
можливість застосування тристороннього кредитного договору між кредитною
спілкою, членом кредитної спілки та фермерським господарством або приватним
підприємством (кредит, що надається фермерському господарству або приватному
підприємству, яке знаходиться у власності

ДОВІДКА

члена кредитної спілки) в поєднанні з аграрною розпискою.
За результатами зустрічі було окреслено
коло питань, яке потребує додаткового вивчення та опрацювання учасниками наради,
серед таких – застосування штрафних санкцій у разі невиконання умов договору
та наявності аграрної розписки, забезпечення зобов’язань у разі застосування аграрної розписки в розумінні ЦКУ, чи має місце переуступка права вимоги у разі застосування механізму аграрної розписки, а також про необхідність зазначення графіку
платежів у аграрній розписці.

Аграрна розписка — документ, який містить обіцянку поставити майбутню сільськогосподарську продукцію або сплатити отримані внаслідок її реалізації кошти задля сьогоднішнього
отримання ресурсів (фінансових, товарних чи у вигляді наданих послуг/виконаних робіт), необхідних для ведення сільськогосподарської діяльності.

У Комітеті ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулося засідання робочої групи щодо законопроекту СПЛІТ
09 липня у Комітеті Верховної Ради з
питань фінансової політики і банківської
діяльності відбулося засідання Робочої групи стосовно підготовки до другого читання
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» №2413а,
більш відомого як СПЛІТ.
Участь у роботі групи взяла президент
ВАКС Ольга Мороз.
Відкрив засідання групи народний депутат України Михайло Довбенко. Згодом, до
обговорення приєднався народний депутат
України Максим Поляков, який виступив з
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різкою критикою законопроекту та Національного банку України. Народний депутат
України Руслан Демчак ознайомив присутніх на засіданні Робочої групи з поправками
народних депутатів до тексту законопроекту.
За результатами почутого на засіданні
можна попередньо відмітити такі основні
тенденції закладені у законопроекті:
на НБУ не буде розповсюджуватись дія
законів «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державний нагляд
(контроль) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», отже,
НБУ буде самостійно встановлювати ліцен-
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зійні вимоги, плату за ліцензію, плату за реєстрацію та правила проведення перевірок;
нормативно-правові акти НБУ не підлягають погодженню у Державній регуляторній
службі та Міністерстві юстиції України.
Разом з тим, за результатами засідання народним депутатом України Русланом Демчаком були підтримані пропозиції асоціацій та об’єднань фінансових установ щодо прив’язки
суми плати за реєстрацію та ліцензію до витрат, які несе НБУ на надання такої послуги,
внесення в законопроект чіткого переліку підстав для проведення позапланової перевірки,
необхідності повідомлення про планову перевірку, чіткого зазначення в рішенні про відмову або залишення без розгляду заяви про надання ліцензії переліку підстав відмови або залишення без розгляду.

У співпраці з німецьким проектом підготовлено інформаційний матеріал
для малого та середнього бізнесу
Пропонуємо для використання та просимо поширення на сайті кредитної спілки, в соціальних мережах або в друкованому вигляді (напрям – фінансова просвіта) інформаційний матеріал, підготовлений у дружній співпраці Sparkassenstiftung fur internationale
Kooperation (Німеччина) та ВАКС для представників малого та середнього бізнесу. Фінансова просвіта є одним з напрямів діяльності Фонду ощадних кас Німеччини, а кредитні спілки
підтримують своїми кредитними продуктами розвиток МСБ.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Шановні колеги! Прохання розповсюджувати цей матеріал серед своїх членів. Завантажити методичку можна на сайті ВАКС у розділі «Споживачам – членам КС/поширені питання / Спеціальний інформаційний матеріал створений у результаті співпраці SBFIC та ВАКС для представників малого та середнього бізнесу або за посиланням >>>

Громадська рада при Держфінмоніторингу обговорила проект нової редакції закону про запобігання та протидії легалізації
14 серпня відбулося 6-те засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, на
якому спеціалістами служби був представлений проект нової редакції Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
З повним текстом законопроекту можна
ознайомитись в «Оперативних новинах ВАКС
та ПЗВ» від 09 серпня та сайті Держфінмоніторингу.
Новою редакцією. зокрема, передбачається збільшення порогового рівня для операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу – до 300 000 грн, а також
зменшення переліку видів операцій, які підля14

гають обов’язковому фінансовому моніторингу.
Разом з тим, вкрай негативно представниками асоціацій та громадських організацій, які
входять до складу Громадської ради, були
сприйняті пропозиції щодо збільшення в рази
розміру штрафів за порушення законодавства
по фінансовому моніторингу.
Громадською Радою при Держфінмоніторингу прийнято рішення направити звернення
від Ради до Міністерства фінансів України,
Державної служби фінансового моніторингу
України та, в подальшому, до відповідного
Комітету ВР України, з зауваженнями до нової редакції.
За законопроектом у разі застосування
суб’єктом державного фінансового моніторингу заходу впливу у вигляді штрафу
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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(законопроект передбачає ще такі
види заходів впливу як письмове
попередження, анулювання ліцензії
та/або документів дозвільного характеру, відсторонення посадової
особи СПФМ від посади), то
відповідно розміри штрафів такі:
«за порушення вимог щодо
здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності
клієнтів та інших осіб до політично
значущих осіб, членів їх сімей, осіб,
пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, – до 20
000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (до 340 000 грн);
за порушення вимог щодо відмови від
встановлення (підтримання) ділових відносин,
проведення фінансової операції – у розмірі до
50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (до 850 000 грн);
за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, – у розмірі до 10 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 170 000 грн);
за порушення порядку замороження / розмороження активів, що пов’язані з тероризмом
та його фінансуванням, розповсюдженням
зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій – у
розмірі до 100 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 1 700 000
грн);
за
порушення
порядку
створення
(ведення) та зберігання документів (у тому
числі електронних), записів, даних, інформації, у випадках, передбачених цим Законом,
в тому числі, у разі їх втрати, або знищення –
у розмірі до 20 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 340 000 грн);
за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, – у розмірі до 50 000 неоподатковува«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

них мінімумів доходів громадян (до 850 000
грн);
за перешкоджання суб’єкту державного
фінансового моніторингу у здійсненні ним
нагляду у сфері запобігання та протидії, в тому числі недопуск до проведення перевірки з
питань дотримання вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної
інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних
для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, – у
розмірі до 50 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 850 000 грн);
за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для
усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а
також невжиття, за результатами перевірки,
заходів з усунення виявлених недоліків щодо
організації та проведення первинного фінансового моніторингу – у розмірі до 100 000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 700 000 грн);
за невиявлення, несвоєчасне виявлення та
порушення порядку реєстрації фінансових
15
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операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, – у розмірі до 50 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (до 850 000 грн);
за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері
запобігання та протидії, – у розмірі до 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(до 340 000 грн);
за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального
працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи суб’єкта державного фінансового
моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, – у розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 340 000 грн);
за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб’єктів
державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів
для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття за результатами перевірок
заходів з усунення виявлених недоліків у організації та проведенні первинного фінансового
моніторингу – у розмірі до 10 000 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до
170 000 000 грн);
за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії – у розмірі до 10
000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 170 000 грн).
Суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень плюсуються

Оприлюднено проект розпорядження Про внесення змін до Ліцумов
Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 28 Закону України „Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”.
Проект розпорядження розроблено з метою приведення положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07
грудня 2016 р. № 913, у відповідність до вимог законодавства України та удосконалення
державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, зокрема щодо переліку
ліцензій, які видаються Нацкомфінпослуг, процедури їх видачі, вимог до документів, які
подаються здобувачем ліцензії, організаційних, технологічних, спеціальних та додаткових
вимог до здобувачів ліцензій.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту постанови Кабінету
Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів)”
Порівняльна таблиця щодо змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
16

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

ВАКС направила пропозиції та зауваження до законопроекту про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також до проекту змін до Ліцензійних умов
Шановні колеги! ВАКС підготовлені та направлені до Міністерства фінансів України,
Державної служби фінансового моніторингу України та Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», оприлюдненого 27. 07. 2018 на сайті Держфінмоніторингу.
Також, ВАКС підготовлені та направлені до Нацкомфінпослуг та Державної регуляторної служби України пропозиції до проекту змін до Ліцензійних умов, які були розроблені
Нацкомфінпослуг та оприлюднені на її сайті 13. 08. 2018 року.
Дякуємо КС «Партнер» (м. Вінниця) та КС «Кредит-Союз» (м. Черкаси) за участь в
опрацюванні проектів нормативно – правових актів!

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який направлений
підвищити інституційну спроможність Нацкомфінпослуг
Шановні колеги, у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання ринків фінансових послуг» (№ 8415), згадуваний у пресі
як «антиСПЛІТ».
Даним законопроектом вносяться зміни щодо діяльності та повноважень
Нацкомфінпослуг. Так, діяльність регулятора «виводиться» з-під Законів
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Пропонується питання ліцензування та проведення перевірок небанківських фінансових установ
врегулювати шляхом внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг». Законопроектом № 8415 пропонується одержання
дозволу Нацкомфінпослуг при приєднанні та ліквідації іншої фінансової установи, при
ліквідації також обов’язковим буде проведення перевірки, вводиться поняття «передача
портфелю договорів», «фіктивності», «проблемності», «неплатоспроможності» та
«примусової ліквідації» фінансових установ. Пропонується нова система застосування заходів пливу, в тому числі введення поняття «коригуючих засобів».
Супровідні документи за посиланням >>>
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Тренінг для фахівців Нацкомфінпослуг з Міжнародних стандартів фінансової звітності IFRS 9
Проект КЕП організував для фахівців Нацкомфінпослуг триденний тренінг з Міжнародних
стандартів фінансової звітності IFRS 9, як нової методології для класифікації та оцінки активів фінансових
установ.
Тренінг провів заступник Генерального директора Національної асоціації кооперативних заощаджень та кредитних спілок Польщі (NACSCU) Віктор Камінські.
Міжнародні стандарти фінансової звітності IFRS 9, які були розроблені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (FASB) для США, невдовзі стали глобальними стандартами звітності щодо фінансових інструментів.
Основні питання IFRS 9, що обговорювалися під час семінару, були пов'язані з очікуваними втратами по кредитах, формуванням РЗПВ, нормативами простроченості, концепціями амортизованої собівартості, справедливої вартості через прибутки та збитки або через
інший сукупний дохід, а також вимогами щодо розкриття інформації.
Крім того, під час заходу обговорювалися можливості застосування даних стандартів
для українського фінансового ринку загалом, і для сектору кредитних спілок, зокрема. Для
подальшого поглиблення знань щодо Міжнародних стандартів фінансової звітності у майбутньому планується провести додаткові тренінги.

Особливості сімейних фермерських господарств
Що ж таке сімейне фермерське господарство і чим воно відрізняється від підприємницької
діяльності в аграрній сфері та сімейного агробізнесу? Нерозуміння сутності сімейного фермерського господарства спостерігається не тільки в Україні, а у інших країнах світу. Ян Дув ван дер
Плойг, - науковець, практик та експерт у питаннях сільського розвитку та розвитку малих форм
господарювання розповідає про життя сімейних господарств, які, за його словами, багато хто у
високорозвинених країнах світу вважає „чимось застарілим і недосконалим, але водночас привабливим і таким, що має свій шарм.”
Ян Дув ван дер Плойг http://www.jandouwevanderploeg.com/EN/
Що таке сімейне фермерське господарство? Є багато причин, чому сімейне фермерське
господарство є одним із явищ, які все важче піддаються розумінню зокрема, у західному світі.
По-перше, воно часто суперечить бюрократичній логіці, формальним правилам і виробничій
доцільності, що стали пріорітетами сучасності. Так, сімейне фермерське господарство сьогодні
сприймається, з одного боку, як щось застаріле і недосконале, а з іншого – привабливе і не
позбавлене певного шарму.
По-друге, людям часом важко зрозуміти призначення сімейних фермерських господарств
через складність, неоднозначність і багатогранність цього явища. Я хотів би виділити десять
особливостей сімейного фермерського господарства. Не всі вони одночасно присутні у кожній
конкретній ситуації, однак завжди слід пам’ятати, що реальність сімейних ферм набагато різноманітніша, ніж ті два аспекти, які переважно згадуються у зв’язку з ними: що фермерське господарство належить одній родині і що всю роботу виконують члени цієї родини.
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Розмір сімейного фермерського господарства – не основне, як у випадку з малими
фермерськими господарствами. Основним є
те, як люди ведуть це господарство і як живуть. Можна стверждувати, що сімейне фермерське господарство – це стиль життя.
Баланс між господарством і родиною. Давайте
розглянемо кожну з десяти особливостей. Поперше, родина контролює основні ресурси, які
використовуються під час ведення господарства. До них належать земля, худоба, сільськогосподарські культури, генетичний матеріал,
житловий будинок, господарські приміщення,
обладнання та загальне ноу-хау щодо того, як
використовувати і поєднувати ці ресурси. Доступ до мереж і ринків, а також доля
в кооперативах є іншими важливими ресурсами.
Фермерські родини використовують
ці ресурси не для
отримання прибутку, а для самозабезпечення
і отримання
доходу, необхідного для
пристойного
життя і, можливо, інвестицій у подальший розвиток
господарства.
Крім того,
сімейне фермерське
господарство – це місце,
якому родина постачає трудові ресурси. Таким чином, воно
забезпечує самостійну зайнятість і професійне
вдосконалення членам усієї родини. Господарство розвивається і родина отримує засоби до
існування лише завдяки самовідданості, сумлінності та важкій праці її членів.
Сімейне фермерське господарство служить для задоволення потреб родини, а та у
свою чергу забезпечує можливості, засоби і
встановлює обмеження для функціонування
господарства. Цей зв’язок між родиною і
сімейним господарством впливає на більшість
рішень, які приймаються стосовно розвитку
господарства. Кожне окреме господарство характеризується власними співвідношеннями,
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

наприклад між кількістю людей, яких потрібно прогодувати, і кількістю робітників, які виконують роботу. Цей баланс тісно пов’язує
родину і господарство і є унікальним у кожному окремому випадку.
Поєднання минулого, теперішнього і
майбутнього. Крім спільної власності та праці
є ще дещо. Сімейні фермерські господарства
частково (або повністю) забезпечують фермерську родину прибутком та їжею. Контроль
якості продукції, виготовленої власними руками (та впевненість у тому, що вона екологічно
чиста), стає все важливішим для фермерів по
всьому світу. Проте, сімейне фермерське господарство – це не лише місце виробництва
сільськогосподарської продукції,
але й дім для фермерської
родини. Це її маленька
батьківщина, а не просто дах над головою.
У цьому місті родина живе і виростають її діти.
Фермерська
родина береже
зв’язок між
поколіннями, а
отже між минулим, теперішнім і майбутнім. Кожне
господарство має
свою історію і багатство спогадів. У
родині фермерів батьки
працюють заради
добробуту своїх дітей, намагаючись дати їм добрий старт у житті
не залежно від того, чи будуть вони також
фермерами, чи ні. Оскільки сімейне фермерське господарство є результатом праці й самовідданості теперішнього і минулих поколінь, воно часто є предметом гордості. З іншого боку, спроби завдати шкоди або навіть
зруйнувати цю спільну цінність викликають
справедливий гнів.
Сімейне фермерське господарсво є
місцем накопичення досвіду. Кожен член родини мусить чомусь навчатися і передавати
знання наступним поколінням. Це не завжди
легкий, але надійний шлях (див. статтю Роберта Бішопа, с. 12). Часто сімейне фермерське
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господарство виступає вузлом більшої мережі,
якою ширяться нові ідеї, методи господарювання, насіння тощо.
Зв’язок із середовищем. Сімейне фермерське господарство є не лише господарським
підприємством, основною чи єдиною метою
якого є прибуток, а своєрідною колискою традицій і культури. Фермерська родина є частиною більшої селянської громади, а часом і громади, яка поширюється у місто.
Як така, сімейна ферма - це місце, де
культура застосовується та зберігається,так
само й сама ферма може бути місцем культурної спадщини.
Сім'я та ферма також є частиною ширшої
сільської економіки, вони прив'язані до місцевості, що носить культурні кодекси місцевої

громади. Отже, сімейні ферми можуть зміцнити місцеву сільську економіку: люди купують,
продають та займаються іншими видами
діяльності, постійно взаємодіючи.
Аналогічним чином, сімейне господарство є частиною турботи про навколишнє середовище, розумно використовуючи природу
та витримуючи екологічні процеси з метою
балансу між виробництвом і захистом оточуючого середовища, тим самим зберігаючи красу
і цілісність сільських територій. Діяльність
сімейної ферми передбачає
постійну взаємодію з живою природою - це
особливість, яка високо цінується у світі.
За матеріалами сторінки Facebook Підтримка впровадження сільськогосподарської
та продовольчої політики

Українцям стануть частіше відмовляти в субсидіях.
Постанова Кабміну №848 розширила перелік причин, з яких українців можуть позбавити державної допомоги на оплату житловокомунальних послу
Зокрема, залишитися без субсидії українці
зможуть в таких випадках, якщо:
—загальна площа квартири перевищує 120
кв. м, а приватного будинку — 200 кв. м. Виняток зробили лише для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також багатодітних сімей;
—у одного із членів сім’ї є автомобіль не старше п’яти років. До «забороненого переліку»
не потрапляють мопеди і транспортні засоби,
отримані безкоштовно або на пільгових умовах
через органи соціального захисту населення.
При оформленні субсидії у декларації про доходи і витрати слід відзначити наявність транспортного засобу;
—у складі сім’ї є громадяни, котрі досягли 18
-річного віку на початок періоду, за який враховувалися доходи, і при цьому вони не мали
власного заробітку і не платили ЄСВ. Субсидії
нараховуються, якщо 18-річні громадяни навчалися на стаціонарі або зареєстровані в службі зайнятості. А також якщо вони отримували
пенсію, стипендію, допомогу при народженні
(усиновленні) дитини; допомогу по інвалідності з дитинства, допомогу по догляду за особами
з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного
розладу, допомогу по безробіттю тощо;
—один із членів сім’ї протягом останнього
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року до звернення за нарахуванням субсидії
купив право власності на земельну ділянку,
квартиру або приватний будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали або інші товари
довготермінового вжитку; оплатив будь-які
послуги на суму понад 50 тис. грн. При цьому
не враховується оплата медичних, освітніх, житлово-комунальних послуг;
—у сім’ї є прострочена на два місяці та більше заборгованість з оплати комуналки, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів;
—в останньому випадку, щоб отримати субсидію, необхідно подати документальне підтвердження оплати заборгованості, договір її реструктуризації або ж оскаржити борг у судовому
порядку.
Якщо документи будуть подані протягом
двох місяців з початку опалювального або неопалювального періоду, то субсидія буде нарахована з початку сезону.
За метеріалами інформаційного сайту «Мінфін»
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Лист від народного депутата України
Р. Демчака
Шановні колеги!
Пропонуємо ознаймитись з
листом народного депутата України Р. Демчака щодо співпраці в
удосконаленні законодавчого регулювання діяльності кредитних спілок та підтримку законопроектів.

Комітет Верховної Ради України з
питань фінансової політики і банківської діяльності висловив подяку
ВАКС

За результатами роботи Верховної Ради України протягом 8 сесії чинного скликання, від імені Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, Всеукраїнській асоціації кредитних спілок оголошена подяка.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Порядок подання фінзвітності зазнав змін
Уряд вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419. Документ
приведено у відповідність до Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII.
Зміни затверджено Постановою КМУ від
11.07.2018 р. № 547. (текст постанови додається )
Зокрема, постановою передбачено:
доповнення переліку підприємств, які
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;

подання фінансової звітності, складеної
за МСФЗ, на основі таксономії в єдиному
електронному форматі;
подання окремими категоріями підприємств разом з фінансовою звітністю звіту про
управління та звіту про платежі на користь
державі;
оприлюднення фінансової звітності згідно з вимогами, встановленими Законом;
подання консолідованої фінансової звітності.
Ця постанова набирає чинності з дня її
опублікування, крім абз. 8 п. 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
За матеріалами сайту «Бухгалтер 911»

Таємничий реквізит "N з/п" касових ордерів: що говорять фіскали
У листі ДФСУ від 16.07.2018 р. N
3117/6/99-99-14-05-01-15/ІПК розглянуто питання щодо заповнення графи "N з/п" прибуткових та видаткових касових ордерів.
Фіскали нагадали, що Положенням про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від
29 грудня 2017 року N 148, встановлено типові форми прибуткового касового ордера N
КО-1 та видаткового касового ордера N КО2.

значення номеру за порядком графи "N з/п"
прибуткових та видаткових касових ордерів
чинним законодавством не передбачено.

Разом з тим, для отримання роз’яснення з
порушених питань, ДФС радить звернутись
до НБУ, як до розробника постанови Правління Національного банку України від 29
грудня 2017 року N 148 "Про затвердження
Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні".
Порядок та обов’язковість заповнення реНагадуємо, що у своєму листі від
12.06.2018
р. № 50-0007/32326 НБУ зазнаквізитів прибуткових та видаткових касових
чає наступне:
ордерів встановлено п. 32 розділу III ПоряУ реквізиті N
" з/п"прибуткового касового
док оформлення касових операцій Положенордеру та видаткового касового ордеру проня N 148.
ставляється номер за порядком (скорочено На думку ДФС, у графі "N з/п" прибутко- N з/п) таких ордерів. При цьому, зважаючи,
вих та видаткових касових ордерів зазнача- що прибутковий та видатковий касові ордеється номер за порядком запису, в кожному ри оформляються на кожну операцію з прийокремому прибутковому та видатковому ка- мання/видачі готівки, у реквізиті "N з/п"просовому ордері.
ставляється - 1.
Водночас відповідальність за невірне за22
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ВАКС направила пропозиції до проекту Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ
Нацкомфінпослуг був розроблений та
представлений на відкритому засіданні Комісії 21 червня проект Змін до Професійних
вимог до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ.
Відповідно до Пояснювальної записки
цей проект Змін «розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України”, Закону України “Про
освіту”, Закону України “Про вищу освіту”,
Закону України „Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг” та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на
ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07

грудня 2016 року № 913, щодо удосконалення деяких положень в частині вимог до керівників та головних бухгалтерів».
Разом з тим, зміни запропоновані Нацкомфінпослуг, не містять спрощення процедури складання іспитів керівниками та головними бухгалтерами фінансових установ –
проект не передбачає виключень для осіб,
які вже здавали іспит за результатами первинного навчання, а в подальшому кожні
три роки фактично проходять тільки підвищення кваліфікації.
З повним текстом Пропозицій ВАКС до
проекту Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ можна ознайомитись тут >>>

ВАКС нагадує про необхідність дотримання норм Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

Шановні
колеги!
Розпорядженням
Держфінпослуг від 11. 11. 2003 № 116 був
затверджений Перелік внутрішніх положень
та процедур кредитної спілки (далі - Перелік).
Нагадуємо, що вказаним вище нормативно
– правовим актом встановлені, зокрема, такі
вимоги:
Внутрішні
положення
кредитної
спілки - положення про діяльність органів
управління (про спостережну раду, про
ревізійну комісію, про кредитний комітет,
про правління, про інші органи управління
кредитної спілки (за наявності таких), про
відокремлені підрозділи (за наявності таких), про документообіг, про фінансові послуги (примірні договори є до нього додатками), про фінансове управління. Зміст ін«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

формації, яку повинні містити внутрішні
положення також встановлено Переліком.
Кредитна спілка може затверджувати інші
положення, що регулюють окремі аспекти її
діяльності відповідно до законодавства та
Статуту. У разі, якщо кредитна спілка затвердила інші внутрішні положення, крім
тих, що зазначені в пункті 1, вона зобов'язана надати копії цих положень до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
протягом п'ятнадцяти робочих днів після
їх затвердження.
Члени органів управління та працівники
кредитної спілки повинні бути ознайомлені
під
особистий
підпис
зі
змістом
внутрішніх положень кредитної спілки.
Внутрішні положення кредитної спілки є
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відкритою для членів кредитної спілки
інформацією та мають безперешкодно
надаватися для ознайомлення на їх запит.
У разі, коли статутом кредитної спілки не
передбачені окремі питання, що стосуються
порядку розподілу доходу та покриття
збитків у кредитній спілці, зокрема щодо
порядку розподілу доходу на пайові внески,
порядку визначення суми доходу, яка підлягає розподілу на такі внески, порядку визначення періоду, за який здійснюється

розподіл доходу на пайові внески, та порядку визначення суми плати (процентів) на
пайові внески, то рішення з таких питань
приймається загальними зборами кредитної
спілки. Документи, які підтверджують прийняття таких рішень та зміни до них, надаються до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом десяти робочих днів
після їх затвердження.

Внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів
Повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв'язку зі
зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою № 11-ОПП було оновлено. Сталося це завдяки наказу Мінфіну від 27.06.2018 р. № 589, який вніс зміни до Порядку обліку
платників податків і зборів.
Форма № 11-ОПП використовується для інформування контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, яке надсилається контролюючому органу за
попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).
За формою № 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" контролюючі органи вносять відповідні зміни до
Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Відповідною позицією доповнили форму № 1-РПП. При поданні заяви за формою № 1-РПП з позначкою
"Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку"
заповнюються дані про контролюючий орган, код ЄДРПОУ, повне найменування та головного бухгалтера постійного представництва нерезидента в Україні.
За заявою за формою № 1-ОПП, або за формою № 1-РПП із позначкою "Зміна місцезнаходження, пов'язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення
до Реєстру ВПП", або за формою № 5-ОПП із позначкою "Зміна місця проживання, пов'язана із зміною адміністративного району", поданої платником податків до контролюючого
органу за новим місцезнаходженням, здійснюватиметься процедура переведення платника
податків.
Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг)
відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.
За метеріалами інформаційного сайту «Бухгалтер 911»
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Відповідальність за неповідомлення неприбутковою організацією про зміни
у статуті
Якщо неприбуткова організація
(установа) після внесення змін до
установчих документів (або установчих документів організації вищого
рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву з позначкою
«зміни» протягом 30 календарних
днів з дня державної реєстрації таких
змін або з моменту виникнення обставин, пов’язаних зі змінами в її установчих документах, у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, то до
такої неприбуткової організації (установи)
застосовується штраф у розмірі 510 грн.
У разі неусунення таких порушень або за
ті самі дії, вчинені протягом року неприбутковою організацією, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, до такої організації застосовується штраф у розмірі 1020
грн.
Нагадаємо: згідно з пунктом 14 Порядку
ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру
та виключення з Реєстру затверджено постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі –
Порядок № 440) у разі зміни організаційноправової форми неприбуткової організації,

внесення змін до її установчих документів
(або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна
заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6
Порядку № 440.
Заява та копії документів повинні бути
подані протягом 30 календарних днів з дня
державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з моменту
виникнення зазначених у пункті 14 обставин.
За матеріалами сайту «Бухгалтер 911»

Регулятор кредитних спілок України був прийнятий до Міжнародної Мережі Регуляторів Кредитних Спілок (ICURN)
Регулятор сектору кредитних спілок
України був прийнятий до Міжнародної
Мережі Регуляторів Кредитних Спілок
(ICURN). Впродовж 25-27 червня 2018
року за сприяння Проекту КЕП представники Нацкомфінпослуг, відвідали
Дублін (Ірландія) для участі у річній
конференції ICURN. Основною метою
візиту були участь у річній конференції
і офіційний вступу до ICURN, яка налічує 35 членів з усіх континентів. На конфере- також і України, такі як МСФЗ9 (міжнародні
нції обговорювалися теми, що стосуються
стандарти фінансової звітності), пропорцій«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ність нагляду, а також поточні питання
переведення фінансових послуг у електронний і цифровий формат.
Членство в ICURN надає великі переваги, такі як можливість обговорити
проблеми у сфері регулювання з всесвітньо визнаними експертами з країн ЄС,

США і Канади, а також з представниками сектору КС з інших країн. Не обмежене у часі
членство в цій міжнародній мережі дає Нацкомфінпослуг прямий доступ до кращих практик
регулювання і своєчасного оновлення міжнародних фінансових стандартів. Он-лайн бібліотека і он-лайн тренінги невдовзі стануть доступними для регулятора в Україні як члена
ICURN для розбудови його спроможності в
Україні, щоб забезпечити найкращий професійний нагляд і успішні реформи в Україні.
За матеріалами сторінки Facebook Проекту
КЕП
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В Марійському Духовному центрі с. Зарваниця відбулася Проща, присвячена Міжнародному дню кооперації
7 липня в Марійському духовному центрі
Зарваниця з нагоди свята Міжнародного дня
кооперації відбулася ювілейна десята кооперативна Проща.
Для усього світу Зарваниця відома чудотворною іконою та цілющим джерелом, біля
якого з’являлася Божа Матір.
У Соборі Зарваницької Богородиці відбулася Архиєрейська Божественна Літургія,
яку служив Високопреосвященний Архієпископ і Митрополит Тернопільсько – Зборівський УГКЦ Кир Василій Семенюк.
Митрополит Кир Василій Семенюк привітав присутніх зі святом – Міжнародним днем

кооперації.
Кожному учаснику Прощі – представнику
кредитної спілки Кир Василій Семенюк подарував Ікону Зарваницької Матері Божої.
Від імені делегації ВАКС дякуємо п. Галині Шатирко, голові правління КС
«Станіславська» (м. Івано-Франківськ) та п.
Зоряні Розлуцькій, голові правління КС
«Самопоміч» (м. Заліщики), за можливість
відвідати святі місця та побачити святині Зарваниці!
Миру і добра всім нам!

В Тернополі відбулися два семінари на базі матеріалів проекту USAID
«Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)»
В приміщенні КС «Самопоміч» (м. Заліщики) у місті Тернопіль президент ВАКС Ольга
Мороз провела два семінари за допомогою матеріалів експертів проекту КЕП.
4 липня слухачі змогли ознайомитись з темою «Маркетинг та брендинг» на базі матеріалів експерта Міри Несс (Mira Ness, CEO, New York University Federal Credit Union, USA), а
5 липня на семінарі було розглянуто питання "Маркетинг та комунікація" на базі матеріалів
Грега Дітриха (Greg Dietrich, Marketing Coordinator, Frankenmuth Credit Union, USA).
Дякуємо п. Зоряні Розлуцькій та працівникам КС «Самопоміч» за гостинність та допомогу у проведенні семінарів!
Фото-звіт можна переглянути за посиланням >>>
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Проект КЕП організував семінар з питань комплаєнс-контролю для
представників асоціацій
09 липня в офісі проекту КЕП відбувся
семінар для представників ВАКС та НАКСУ
на тему «Система Комплаєнс-контролю в
кредитних спілках». Семінар проводив експерт КЕП Пьотр Палка, юрисконсульт/
начальник відділу комплаєнс-контролю Rasa
Krajowa (Польща).
З основного:
комплаєнс – вивчення відповідності діяльності КС законодавчим положенням, нормативним вимогам, саморегулюванню, вимірювання або оцінка та моніторинг ризиків,
підтримка процесів прийняття рішень, вивчення широкого спектру питань – від нормативних вимог, від того як працює влада,
інформаційної політики, просування по слу-

жбі, наявність конфлікту інтересів, механізми взаємовідносин з клієнтами, система
внутрішнього контролю та управління ризиками;
спеціаліст з Комплаєнс – контролю на
відміну від внутрішнього аудитора вивчає
не тільки відповідність діяльності КС законодавчим положенням (діяльність після),
але й вивчає проекти нормативно-правових
актів та їх вплив на діяльність КС
(підготовка до набуття чинності);
основне при виявленні недоліків, неузгодженосте, ризиків не покарати винного,
а надати пропозиції щодо врегулювання та
вирішення проблеми.

Партнерські КС взяли участь в «Agroport South Kherson 2018»

26-28 липня в Херсоні відбулась VIIІ
Міжнародна агропромислова виставка та форум
з
підтримки
фермерства
AGROPORT SOUTH KHERSON 2018.
За сприяння Проекту КЕП участь у заході взяли представники кредитних спілок –
учасників Робочої групи КЕП. Це дозволило
КС відвідати різноманітні тематичні дискусії, круглі столи та тренінги, ознайомитись з
виставкою сільськогосподарської техніки та
28

продукцією місцевих аграріїв.
Заходи форуму дали змогу партнерським
КС дізнатись про пріоритети розвитку сільського господарства, інновації в галузі фінансування агробізнесу та можливості співпраці у сільськогосподарських цільових ланцюжках. Як результат, учасники отримали
інформацію від більш ніж 200 компанійучасників з агробізнесу та / або сільськогосподарських секторів, розширюючи спектр
потенційних можливостей фінансування через кредитні спілки. Участь КС у подібних
заходах поряд з іншими гравцями ринку має
надзвичайно важливе значення для позиціонування себе як серйозних (часом єдиних)
постачальників необхідного фінансування
сільськогосподарських МСВ та окремих ланцюжків доданої вартості. За відсутності інших гравців, КС можуть ефективно реалізу«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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вати свій невикористаний потенціал для того, щоб стати фінансовою ланкою між виробниками, переробниками та дистриб’юторами критичного для України сектора економіки.
За матеріалами сторінки Facebook Проекту КЕП

Тренінгова сесія «Фінансування ланцюжка доданої вартості в агрокредитуванні»
За сприяння Проекту КЕП у період з 24 по 27 липня у
Херсоні проведена серія тренінгів на тему «Фінансування
ланцюжка доданої вартості в агрокредитуванні». Ця тема
була представлена експертами PUM (Нідерланди) Paul
Wollf та Brand van der Berg для кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП з метою ознайомлення партнерських КС із можливостями розширення агрокредитування
шляхом запровадження фінансових послуг для фінансування ланцюжка доданої вартості, а також перевагами такого підходу для покращення загальної ефективності діяльності як КС, так і тих, хто потребує агрофінансування.
Загалом участь у тренінгових заходах взяли 35 учасників представники 13 партнерських КС (в т.ч. працівники філій
КС «Кредит-Союз» за власною ініціативою спілки) та
представники профільних асоціацій.
Також, у рамках тренінгової сесії, учасники відвідали
кредитну спілку «Єдність» та ознайомилися із можливостями фінансування ланцюжка доданої вартості на практиці.
За матеріалами сторінки Facebook Проекту КЕП

Фото учасників тренігу
«Фінансування ланцюжка
доданої вартості в агрокердитуванні»

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Тестова процедура примусового виконання аграрних розписок
Проектом «Аграрні розписки в Україні», що впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) у партнерстві з Швейцарською Конфедерацією, 17 липня 2018 року проведено засідання по тестовому проведенню процедури примусового виконання аграрних розписок в м.Тернопіль. В даному засіданні прийняла
участь Зоряна Розлуцька, голова правління кредитної спілки
"Самопоміч"

Співпраці з територіальними громадами Дніпропетровщини
Представники Кредитна спілка "Єднання через
Природний Закон" та КС "Центральна" обговорили напрямки співпраці з територіальними громадами Дніпропетровщини.
17 липня спеціаліст Проекту КЕП та представники КС взяли участь у зустрічі, яка була організована Програма DOBRE для партнерських об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Дніпропетровської області.
Цей захід мав на меті визначити пріоритетні програми місцевого економічного розвитку (МЕР) для ОТГ
-партнерів DOBRE та створити плани впровадження
таких програм.
Проект КЕП надав інформацію про кредитні спілки, як додаткові джерела фінансових ресурсів, доступних для впровадження програм та проектів МЕР громадами, а також для фінансування членів громад, що розвивають свій бізнес. Особливий акцент був зроблений на тому, що сьогодні для малих агровиробників КС є практично єдиними джерелами фінансування.
За матеріалами сторінки Facebook Проекту КЕП
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Медовий Спас у Яворові
Уже традиційно, 19 серпня, у Яворові відбулося свято меду “Медовий Спас”.
Розпочалося святкування з освячення фруктів і меду
отцем Володимиром. Наступним етапом було нагородження пасічників грамотами. Мешканці та гості міста
мали можливість придбати різноманітну медову продукцію за помірними цінами.

В рамках свята відбувся доброчинний ярмарок, на
якому всі присутні могли придбати випічку або смаколик, а виручені кошти підуть на лікування маленького яворівчанина - Назара Яреми.
До святкувань також долучилась і Кредитна спілка ЦКС "Анісія". Представники двох
відділень кредитної спілки (№3 та №11) мали
змогу поспілкуватися з пасічниками району, розповіли їм про вигідні умови кредитування. Також працівники ЦКС ”Анісія” роздавали рекламну продукцію гостям свята, а найменші відвідувачі отримали цукерки і кульки.
Фестиваль закінчився концертом і незабутніми
враженнями для всіх присутніх.
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