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ЗВЕРНЕННЯ
до КРЕДИТНИХ СПІЛОК
та ЧЛЕНІВ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК!
Ш

ановні спілчани! Беручи до уваги ситуацію, яка складається останнім часом,
звертаємось до вас із закликом:
Зберігайте рівновагу.
Приймайте тільки виваженні рішення.
Не піддавайтеся панічним настроям.
Не реагуйте на провокації, які свідомо поширюються на фінансовому ринку.
МИ ПІДТВЕРДЖУЄМО:
Кредитні спілки-члени ВАКС збільшили резервний і пайовий капітали, що дає можливість
фінансувати активи за рахунок власного капіталу, підвищувати капіталізацію та зменшувати
ризики в діяльності спілок.
Кредитні спілки-члени ВАКС у повному обсязі
сформували резерв забезпечення покриття
втрат від неповернутих позичок.
Кредитні спілки-члени ВАКС власним капіталом покривають кожну другу гривню вкладу.
Частка заборгованості за неповернутими та
простроченими кредитами кредитних спілокчленів ВАКС постійно зменшується й на кінець
року складала всього 14 % від збільшеного (!)
загального кредитного портфеля.
Певна кількість вільних коштів спілки розміщена в Об’єднаній кредитній спілці, завдяки
чому підтримується високий рівень ліквідності
і, навіть, у разі відтоку вкладів, спілки зможуть
розрахуватися по своїх зобов’язаннях перед членами.
Окремо слід зауважити, що наші кредитні
спілки надають перевагу позичальникам з позитивною кредитною історію та потенційно високою платоспроможністю, що в свою чергу також
суттєво зменшує рівень кредитних ризиків.
Голова Правління ВАКС
Галина Шатирко
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Ставки по депозитних вкладах покривають
відсотки не тільки інфляції, а навіть коливань
курсу валюти.
Наш підхід до роботи забезпечує надійність
й якість надання фінансових послуг.
І, можливо, найголовніше те, що наші кредитні спілки загартовані, мають чималий досвід роботи в кризових умовах.
Вони з гідністю пережили фінансові кризи
1998, 2004, 2008—2009 років і впевненні, що
витримають і ці випробування.
Зауважимо: обсяги наданих кредитів і вкладів, залучених на депозитні рахунки, у січні
2014 року були на рівні січня 2013 року!
У той же час розуміння та допомога самих
членів спілок сьогодні є запорукою збереження
спокою та грошей.
Хочемо нагадати, що кредитні спілки є фінансовими установами, які працюють виключно на
коштах місцевих громад і кредитують виключно
українських громадян і місцевих підприємців,
тому в меншій мірі залежні від політичних та
економічних коливань.
Сьогодні просимо всіх зберігати спокій та
приймати виважені рішення. Тільки разом ми
здатні подолати ситуацію, яка склалась, і впевнено дивитись у майбутнє!
Президент ВАКС
Вікторія Волковська

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Січень — лютий 2014

ЗВЕРНЕННЯ
до керівників кредитних
спілок
Шановні керівники кредитних спілок!
У цей непростий час розумію, як вам важко,
але ми не маємо права проявляти слабкість. Ми
є посадовими особами, на яких рівняється персонал і за якими договори з тисячами членів
кредитної спілки. Тому потрібно проявляти витримку та намагатися працювати в звичному
режимі, для цього:
— зберігати спокій та не змінювати графік
роботи офісу;
— проаналізувати планові надходження до
31.03.2014 р., розуміючи, що можливе
надходження не в повному обсязі;
— проаналізувати планові виплати по депозитах до 31.03.2014 р.;
— скласти графік виплат за цими плановими виплатами депозитів;
— зарезервувати суми готівкових коштів
для виплати заробітної плати працівникам та інших обов’язкових платежів до
31 березня 2014 р.;
— ввести жорсткий контроль над надхо-

дженням та виплатою готівки згідно зі
складеним планом виплат;
— обмежити видачу кредитів, не припиняючи приймати заяви на кредит і не припиняючи консультування;
— з розумінням поставитися до необхідності
резервувати на позапланові виплати депозитів достроково. Для цього прорахувати
для своєї кредитної спілки максимально
можливу суму виплати для однієї людини;
— провести розмову персонально з кожним
вкладником, у якого закінчується депозит до 31.03.2014 р., щоб з’ясувати його
наміри.
Якщо при складанні плану руху коштів ви
отримуєте дефіцит, прорахуйте відсоткову ставку на депозитний рахунок, яку ви можете запропонувати вкладнику, щоб він не забирав кошти.
Пам’ятайте, часто по поведінці керівника судять
про стан справ в установі, яку він очолює.
Ми пережили не одну кризу, пройдемо разом
і цей шлях і станемо сильнішими!

Голова Правління ВАКС

Галина Шатирко

Відбулось
позачергове Skype-засідання
Правління ВАКС
Розглянувши питання, винесені на обговорення 25 лютого,
Правлінням ВАКС прийняті такі
рішення:
1. Враховуючи ситуацію,
проведення чергової Конференції ВАКС та заходи до 10-річчя

ВАКС перенести та спланувати
їх проведення на 15 травня 2014 року в м. Києві.
2. З урахуванням можливих
тенденцій щодо дострокового
розірвання вкладниками договорів залучення внесків на де-

позитні рахунки для правового
скерування дій вкладників,
Правління ВАКС радить кредитним спілкам-членам ВАКС
скористатися напрацьованими
зверненням та рекомендаціями
з цього питання.
5
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Правління ВАКС обговорило
питання щодо можливості перерозподілу коштів, зібраних на
проведення Конференції та заходів до 10-річчя ВАКС, на допомогу кредитним спілкам, діяльність яких потребує підтрим-

ки та запропонувати членам
ВАКС на добровільній основі
самостійно прийняти рішення
про допомогу колегам.
Також Правління ВАКС
ухвалило рішення задовольнити
заяву про вихід з членів ВАКС

кредитної спілки «Карат»
(м. Куп’янськ, Харківська обл.).
Чергове засідання Правління
запропоновано провести
в очному форматі 19 березня
в місті Києві.

ОФІЦІЙНО

Огляд офіційних подій
за січень — лютий 2014 року
9 січня

24 січня

ВАКС надала пропозиції до
проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення
змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 листопада 2003 р. № 120
та Порядку застосування Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання
(неналежне виконання) вимог
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та/ або
нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму».

«Нацкомфінпослуг надіслано
лист до Державної казначейської служби України стосовно
порушених у Листі питань.
Після отримання відповіді вас
буде повідомлено додатково», —
таку відповідь отримала ВАКС
на свій лист від 25.12.2013 р.
до Нацкомфінпослуг, у якому
асоціація висловила занепокоєння з приводу того, що останнім часом «мають місце непоодинокі випадки нездійснення
перерахування коштів з депозитних рахунків органів Державної виконавчої служби України
управліннями Державної казначейської служби України на рахунки кредитних спілок-стягувачів».
У свою чергу, ВАКС дякує
Націкомфінпослуг за розуміння
й підтримку у вирішенні цієї

ситуації, оскільки несвоєчасне
отримання кредитною спілкою
коштів від Держказначейтсва
призводить до погіршення показників діяльності фінустанови, а саме — зменшення рівня
капіталізації, затримки виплат
по депозитних вкладах, погіршення показників ліквідності й
платоспроможності тощо.
Нагадаємо, раніше ВАКС
зверталася до Державної казначейської служби України з приводу перерахування коштів
кредитним спілкам.

30 січня
Останнім часом у кредитних
спілок виникли певні запитання
в зв’язку з державною реєстрацією. ВАКС направила запит
до Нацкомфінпослуг і вдячна
за оперативно надану відповідь.

Ви провели загальні збори?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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Роз’яснення регулятора щодо
державної реєстрації змін до
установчих документів кредитної спілки та використання державними реєстраторами доручення для участі членів кредитних спілок у загальних зборах
до обрахунку при голосуванні
доступні для ознайомлення на
сайті ВАКС (новина від 4 лютого 2014 р.).
Надалі ВАКС звернеться до
Державної реєстраційної служби України щодо зазначених
вище питань, проте вважаємо,
що кредитні спілки вже сьогодні можуть скористатися листом
уповноваженого органу.

10 лютого
Департамент регулювання
та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг інформує.
Нацкомфінпослуг розроблено
та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України такі проекти
нормативно-правових актів
Нацкомфінпослуг:
1. Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок (розроблено з метою
запровадження елементів пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ, перегляду фінансових нормативів діяльності кредитних установ, затверджено розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 30 липня
2013 р. № 2504, зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20.08.2013 № 1438/23970).
2. Про внесення змін до Порядку складання та подання
звітності кредитними установами до Нацкомфінпослуг (розроблено з метою удосконалення
порядку формування та подання звітних даних іншими кредитними установами, затвер-

джено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.07.2013 р.
№ 2402, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 р. за №1411/23943).
3. Про затвердження Змін до
Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об’єднаними кредитними
спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розроблено з метою удосконалення порядку
подання річної фінансової звітності та аудиторського висновку до Нацкомфінпослуг, встановлення строків їх подання та
необхідності інформування про
опублікування річної фінансової звітності та аудиторського
висновку (звіту) відповідно до
вимог статі 14 Закону України
«Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»;
удосконалення порядку розкриття інформації про резерв
сумнівних боргів кредитної спілки; врегулювання порядку розкриття кредитними спілками
інформації про надання великих кредитів, а також удосконалення порядку розкриття
інформації про кредитну діяльність кредитної спілки, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.07.2013
№ 2361, зареєстровано в Міністерстві юстиції
Укра
їни 8 серпня 2013 року за
№ 1355/23887).
4. Про внесення зміни до
Переліку внутрішніх положень
та процедур кредитної спілки
(розроблено з метою усунення
дублюючих норм в нормативноправових актах, що регулюють
діяльність кредитних спілок
з надання фінансових послуг,
щодо обов’язку кредитної спілки повідомляти Нацкомфінпослуг про виникнення змін
до внутрішніх положень, затверджено розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 18 липня
2013 р. № 2360, зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

07.08.2013 за № 1343/23875).
Про затвердження Змін до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ (розроблено з
метою запровадження елементів пруденційного нагляду за
діяльністю інших кредитних
установ; перегляду фінансових
нормативів діяльності кредитних спілок, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг
від 18.07.2013 № 2359, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 8 серпня 2013 р. за
№ 1356/23888).
Також Нацкомфінпослуг розроблено такі нормативно-правові акти:
1. Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання кредитних спілок,
пов’язаного з наданням фінансових послуг (розроблено з метою приведення у відповідність
з діючим законодавством змінених найменувань закону, органу ліцензування та ліцензій
(серти-фікатів), а також проведення визначення поняття
«підтримка (супроводження)
комплексної інформаційної системи, доопрацьовано з урахуванням зауважень Міністерства
юстиції України, оприлюднено
4 жовтня 2013 р., доопрацьовується з урахуванням зауважень
та пропозицій фізичних та юридичних осіб).
2. Про затвердження Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови
здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг (розроблено з метою вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності
кредитних спілок з надання
фінансових послуг; прискорення розгляду документів, а також зменшення кількості відмов у внесенні інформації до
Державного реєстру фінансових установ або у видачі ліцензій шляхом запровадження процедури одночасного прийняття
7
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рішень Нацкомфінпослуг щодо
внесення інформації про заявника до Державного реєстру
фінансових установ та видачі
йому ліцензії, а також єдиного
пакета документів, який подається заявниками для прийняття цих рішень, доопрацьований
проект Положення схвалено
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4368,
направлено на погодження до
заінтересованих органів).
3. Про затвердження Положення про ліцензування кредитних установ та ліцензійні умови здійснення кредитними
установами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів
(розроблено з метою вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності кредитних
установ з надання фінансових
послуг; прискорення розгляду
документів, а також зменшення
кількості відмов у внесенні інформації до Державного реєстру фінансових установ або
у видачі ліцензій шляхом запровадження процедури одночасного прийняття рішень Нацкомфінпослуг щодо внесення
інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ та видачі йому ліцензії, а також єдиного пакета
документів, який подається заявниками для прийняття цих
рішень, доопрацьований проект
Положення схвалено розпорядженням Нацкомфінпослуг від
30.01.2014, готується на відправку для погодження до заінтересованих органів).
Очікувані результати від
прийняття нормативно-правових актів:
— запровадження елементів
пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ, перегляду фінансових нормативів
діяльності кредитних установ;
— спрощення дозвільних процедур, зокрема прискорення розгляду документів шляхом запровадження процедури одночас8

ного прийняття рішень Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових
установ та видачі йому ліцензії,
а також єдиного пакета документів, який подається заявникам
для прийняття цих рішень;
— вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності
кредитних установ з надання
фінансових послуг, зокрема
усунення неоднозначності в
трактуванні вимог до документів, які подаються кредитною
установою до Нацкомфінпослуг;
— удосконалення порядку подання річної фінансової звітності та аудиторського висновку
до Нацкомфінпослуг;
— удосконалення порядку формування звітних даних кредитними установами;
— удосконалення порядку розкриття інформації про кредитну
діяльність кредитної спілки;
— вдосконалення державного
регулювання та нагляду за кредитними установами.
Крім того, на виконання
п. 20.1 Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого
Указом Президента України від
12 березня 2013 року № 128,
Нацкомфінпослуг спільно Національним банком України розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації» та листом від
27.12.2013 направлено до Адміністрації Президента України.
Законопроектом передбачено: запровадження диференційованих регуляторних вимог
для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків; удосконалення системи
державного регулювання і на-

гляду за діяльністю кредитних
спілок; створення саморегулівної організації (СРО), запровадження обов’язкової участі всіх
кредитних спілок у СРО; створення умов для функціонування кооперативних банків; скасування можливості створення
та існування кредитних спілок
на базі громадських організацій
та обмеження діяльності кредитних спілок проживанням
її членів на території однієї адміністративно-територіальної
одиниці; запровадження механізму гарантування вкладів членів кредитних спілок на депозитні рахунки.
Джерело: офіційний веб-сайт

13 лютого
Під час відкритої частини
засідання Нацкомфінпослуг
розглядали внесення змін до
деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України, а саме порядок
складання та подання звітності
кредитними спілками й об’єднаними кредитними спілками до
Нацкомфіппослуг.
Представники ВАКС, В. Волковська та Ю. Вишневський,
взяли активну участь в обговорені та реалізації подання коригуючої звітності в електронній
і паперовій формі, а також в
обговоренні питань щодо подання звітності з електронним
цифровим підписом.
Наразі чекаємо на оприлюднення доопрацьованого тексту
документа.

14 лютого
ВАКС звернулася до регулятора з проханням надати вичерпний перелік документів, які
засвідчують зміну місцезнахо-
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дження кредитної спілки і оригінали та/або нотаріально засвідчені копії яких, на думку Нацкомфінпослуг, заявник повинен
надати при переоформленні
Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв’язку

зі зміною місцезнаходження
кредитної спілки.
Причиною такого листа є те,
що до ВАКС «надходять звернення кредитних спілок стосовно непорозумінь, які виникають
при переоформленні Свідоцтва

про реєстрацію фінансової
установи у зв’язку зі зміною
місцезнаходження через відсутність вичерпного переліку документів, які необхідно подати до
Нацкомфінпослуг». Деталі — на
сайті ВАКС (від 19.02.2014 р.).

Набрали чинності Вимоги
до кваліфікації працівника суб’єкта первинного
фінансового моніторингу
Звертаємо увагу кредитних спілок, що 4 лютого цього року набрали чинності Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2013 № 1118.
Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб’єкта первинного фінансового
моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу в сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб'єкта первинного фінансового
моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.

АНАЛІТИКА

Аналіз фінансової звітності
кредитних спілок-членів ВАКС
за 2013 рік

Матеріал підготувала аналітична служба Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС)

Рис. 1. Регіональна структура
членів ВАКС

Членами ВАКС станом на 01.01.2014 року є 143 кредитні спілки, які об’єднують півмільйона осіб й охоплюють усі регіони України (рис. 1). У розрахунках показників роботи кредитних спілокчленів ВАКС враховані дані 143 спілок, які з 01.01.2010 до
01.01.2014 р. постійно надавали звіти до асоціації (рис. 2).
Ще в 2010 році кредитні спілки-члени ВАКС почали виключати
зі своїх членів тих, хто довго не користувався та не планував користуватися послугами кредитної спілки. Це було об’єктивно необхідно зробити, оскільки неактивні пайовики значно підвищують
витрати на адміністрування, що особливо відчутно під час проведення загальних зборів.
Як результат — за 2013 рік у кредитних спілок-членів ВАКС
на 31 тис. членів стало менше. У 2012 році в такий спосіб спілки
виключили 16,9 тис. осіб, а в 2011-ому — 18,7 тис. осіб (рис. 3).
За підсумками 2013 року, кредитні спілки-члени ВАКС об’єднують близько 504,3 тис. українців, з них:
— 120,5 тисячі (23,9 %) мають діючи кредитні договори,
— 24,7 тисячі (4,9 %) — внески (вклади) на депозитних рахунках.
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості
членів у КС-членах ВАКС
(на кінець періоду)

Рис. 2. Динаміка змін основних показників діяльності 143 КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількістю членів

КС

% від
загальної
кількості
КСчленів
ВАКС

Кількість
членів
КС

% від
загальної кількості
членів
КС

Активи,
млн грн

% від
загальної
суми
активів

до 1 тис.

52

36

27 843

5

120,3

10

від 1 до 5 тис.

64

45

146 879

29

313,3

29

від 5 до 10 тис.

15

10

90 163

18

221,3

21

понад 10 тис.

12

9

239 430

48

364,1

40

Разом

143

100

504 315

100

1019,0

100

Рис. 4. Динаміка змін обсягу
загальних активів КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)

Кількість осіб
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Результатом проблем, з якими кредитні спілки стикнулись
у листопаді — грудні 2013 року,
стало зменшення вкладників на
10 %, у той час як до листопада
2013 року кількість вкладників
зросла на 9,6 %.
Водночас спілки надають
перевагу позичальникам з позитивною кредитною історію та
потенційно високою платоспроможністю, що зменшує рівень
кредитних ризиків. Крім того,
цей підхід дозволяє збільшити
розмір виданих кредитів. Однак, як наслідок такої політики,
протягом 2013 року в спілках
стало менше позичальників —
на 6 %.
Найбільше українців —
239,4 тис. (48 %) — обслуговує
12 кредитних спілок-членів
ВАКС, що становлять 9 % від
загальної кількості члені асоціації.
При цьому, найчисельнішу
групу спілок — 64 (де від 1 тис.
до 5 тис. осіб-членів) — обслуговує 29 % від загальної кількості
членства.
15 кредитних спілок (кількість членів від 5 тис. до 10 тис.
осіб) обслуговує 18 % членів,
і лише 5 % членів ВАКС обслуговує 52 кредитині спілки — тут
кількість членів сягає до 1 тис.
осіб (таб. 1).
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Рис. 5. Структура активів КС-членів ВАКС

Рис. 6. Динаміка кредитування та залучення внесків членів у КС-членів ВАКС (за рік)

— 0,02 % — інші продуктивні
активи;
— 7,1 % — грошові кошти;
— 2,3 % — інші непродуктивні
активи;
— 3,7 % — основні засоби;
— 0,5 % — капітальні інвестиції
(рис.5).
Ураховуючи загальне зменшення кількості позичальників
протягом 2010—2013 років з
140,9 тис. до 120,5 тис. осіб,
спостерігається покращення
якості послуг щодо надання
кредитів.
Так за 2013 рік кредит отримали 167 тис. позичальників на
суму майже 1,2 млрд грн, у той
час як у 2012 році майже 150

тис. громадянам було надано
кредитів на суму 1,06 млрд грн,
а в 2010 році 175 тис. позичальників отримало кредит на суму
майже 1 млрд грн (рис. 6).
Зокрема, станом на 1 січня
2014 року середній кредит,
наданий кредитною спілкоючленом ВАКС, склав 7,5 тис. грн
(для порівняння: у 2010 —
4,5 тис. грн), а плата за користування кредитом зменшилася
до 25 %. Зростання кредитного
обороту призвело до збільшення
кредитного портфеля. За 2013
рік його обсяг виріс на 8,4 % —
до 899,7 млн грн.
Порівняно з 2011 роком кредитний портфель зріс на

млн грн

Протягом 2010—2013 рр.
активи кредитних спілок-членів
ВАКС зросли майже на 260 млн
гривень. Зокрема, тільки за підсумками 2013 року загальна
сума активів кредитних спілокчленів ВАКС збільшилася на
12,6 % (113,8 млн грн) — до
1,02 млрд грн. При цьому частка активів кредитних спілокчленів ВАКС у загальній кількості активів кредитних спілок в
Україні станом на 01.01.2014
року сягнула 36,3 % (у 2010-ому
цей показник сягав 23 %). Таке
зростання активів відбулось за
рахунок того, що кредитні спілки-члени ВАКС досягнули значних позитивних результатів
у розвитку ринку кооперативного кредитування (рис. 4).
Активи кредитних спілокчленів ВАКС також зросли за
рахунок спрямування коштів у
високоліквідні активи, а саме —
на поточні рахунки в банках,
у короткострокові фінансові
інвестиції та касу спілки.
Отже, протягом 2013 року в
структурі активів кредитних
спілок-членів ВАКС зросла частка фінансових інвестицій до 5,7
% (до 63,6 млн грн), для порівняння — у 2012 році ця сума
сягала 32,4 млн грн (3,3 %), у
2011 році — 22 млн грн (2,4 %),
у 2010-ому — 39,4 млн грн.
(4,7 %). Також, у структурі активів зросла сума грошових коштів, яка протягом 2013 року
збільшилася на 17,3 % (11,7 млн
гривень) і станом на 01.01.2014
склала 79 млн грн (7,1 %). Проте
частка основних засобів, капітальних інвестицій, інших продуктивних і непродуктивних
активів за період 2010—2013
роки залишалася майже не зміною. За даними асоціації, станом на 01.01.2014 року структура активів кредитних спілокчленів ВАКС була такою:
— 80,8 % — кредитний портфель (дебіторська заборгованість);
— 5,7 % — фінансові інвестиції;

Рис. 7. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС
і загальної заборгованості в ньому за неповернутими та простроченими кредитами
(на кінець періоду)
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15,9 %, з 2010-им — на 30,8 %
(рис. 7). За даними асоціації,
найбільшу частину кредитів
(51,5 %) спілки продовжують
видавати на термін від 3 до 12
місяців, але значна частка припадає на кредити з терміном
погашення понад 12 місяців —
47,3 %. Незначну частку кредитного портфеля, а саме 1,2 %
(10,8 млн грн), складають кредити, надані на термін до 3 місяців.
Більшість українців позичають на споживчі потреби: придбання техніки для дому, оплату
навчання, відпочинок, весілля,
лікування тощо. Питома вага
споживчих кредитів складає
понад 62,2 % (559,5 млн грн)
усього кредитного портфеля.
У той же час у 2013 році
кредитні спілки-члени ВАКС
продовжують кредитувати соціальні програми, зокрема одні
впроваджують освітні кредитні
продукти, інші — працюють за
програмами по енергозбереженню, видають кредити на розвиток зеленого туризму.
Крім того, кредитні спілкичлени ВАКС у 2013 році почали
активніше працювати з фермерами й сільгоспвиробниками,
частка яких за 2013 рік зросла
та складала майже 7 % у загальному обсязі наданих кредитів.
Щоб налагодити або продовжити співпрацю та стати цікавішими для аграріїв, керівники
спілок звернули увагу на цільові
кредитні продукти — кредити
на облаштування пасік для особистих селянських господарств,
на придбання, встановлення
й вирощування сільгосппродукції в теплицях, розведення кролів, свиней і корів, створення
перепелиної ферми, вирощування городини й ягід, придбання сушарок, сільгосптехніки
й інвентарю, добрив, засобів
захисту рослин тощо.
Частка кредитів, наданих
на придбання, будівництво,
ремонт житла станом на
01.01.2014 року склала 22,3 %
12
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Рис. 8. Структура кредитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Рис. 9. Структура заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами
КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

портфеля (200,7 млн грн), 8,5 %
(79,3 млн грн) займають комерційні кредити (рис. 8).
Обсяг наданих спілками кредитів кожного року збільшується, а питома вага заборгованості за неповернутими
та простроченими кредитами
в кредитному портфелі 2013
року склала 13,4 % порівняно
з 15,5 % 2010 року.
До того ж, кредитні спілкичлени ВАКС сформували резерв
забезпечення покриття втрат
від неповернутих позичок у повному обсязі.
У структурі заборгованості
все ще переважають неповернені кредити терміном понад
12 місяців, питома вага яких
станом на 01.01.2014 р. склала
58,5 % (69,1 млн грн).
Значну частку заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами, а саме
20,7 % (24,5 млн грн) складають
прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість за кредитами від 3 до 6 місяців і від 6 до
12 місяців станом на 1 січня
2014 р. становить по 10,4 %

(22,2 млн грн) відповідно
(рис. 9). На початок 2014 року
близько 25 тисяч громадян були
вкладниками кредитних спілокчленів ВАКС, а сума їхніх внесків на депозитні рахунки становила понад 653,8 млн грн.
Протягом 2010—2013 рр.
кількість вкладників зменшувалася, а обсяги залучених кредитними спілками-членами ВАКС
вкладів зростала.
Так у 2013 році КС-члени
ВАКС акумулювали 928,4 млн
г р и в е н ь (у 2 0 1 2 - о м у —
886,1 млн грн, 2011-ому —
863,5 млн грн, у 2010-ому —
762,7 млн грн). Середня сума
внеску (вкладу) одного вкладника з початку 2013 року зросла
на 18,4 % та станом на 1 січня
2014 року склала 26,4 тис. грн.
Порівняно з 2011-им сума внеску (вкладу) одного вкладника
зросла на 23,4 %, а з 2010 роком — цей показник зріс майже
на 50 % (рис. 6).
Основну частку депозитного
портфеля (62,9 %) займають
довгострокові вклади (понад
12 місяців); 33,0 % — середньо-
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строкові (від 3 до 12 місяців).
Вклади до запитань і короткостокові вклади в структурі
портфеля становлять 2,3 і 1,8 %
відповідно (рис. 10).
Також важливо звернути
увагу на те, що КС-члени ВАКС
власним капіталом покривають
кожну другу гривню вкладу —
такої капіталізації немає навіть
в українських банках.
Зокрема, капітал кредитних
спілок-членів ВАКС з початку
2013 р. зріс на 31,3 млн грн
і станом на 01.01.2014 р. становив 299 млн грн.
Порівняно з 2011-им капітал
кредитних спілок зріс на
39,9 %, а з 2010-им — на
57,2 %.
Задля високого рівня надійності й стабільності кредитні
спілки-члени ВАКС продовжують активно формувати резервний капітал: тільки з початку
2013 року резервний капітал
спілок збільшився на 18 % і станом на 01.01.2014 р. склав
66 % від загального обсягу капіталу (рис. 11).
Доходи кредитних спілокчленів ВАКС з початку 2013
року зросли на 8,9 % та дорівнювали 338,2 млн грн
(у 2012-ому — 310,8 млн грн,
у 2011-ому — 277,6 млн грн,
у 2010-ому — 258 млн грн). Основну частку доходності — майже 78 % — забезпечує споживче кредитування.
Витрати кредитних спілокчленів ВАКС також збільшилися: у 2013 році вони становили
312,2 млн грн (у 2012-ому —
286,1 млн грн, у 2011-ому —
256,5 млн грн, у 2010-ому —
239,8 млн грн). Зокрема, у 2013
році як і в попередні роки спілки збільшували свої операційні
витрати, при цьому зменшували витрати на формування резерву забезпечення покриття
втрат від неповернутих кредитів. Витрати, пов’язані із залученням коштів у загальній структурі витрат з 2010—2013 рр.
пропорційно збільшувалася за-

млн грн
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Рис. 10. Динаміка зміни структури депозитного портфеля КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)

Рис. 11. Динаміка зміни капіталу КС-членів ВАКС(на кінець періоду)
млн грн

Рис. 12. Динаміка доходів і витрат КС-членів ВАКС (за рік)

гальним витратам спілки, питома вага яких залишалася на
рівні 43 % (рис.13). Також суттєво покращився фінансовий

стан частини кредитних спілок,
які 36 місяців тому оцінювалися
як недостатньо фінансово стабільні та платоспроможні.
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Рис. 13. Структура витрат КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
Таблиця 2. Темпи приросту обсягів кредитування КС-членів ВАКС по регіонах

Регіон
Південний
Західний
Східний
Центральний

2011 рік
6,4 %
9,5 %
3,7 %
25,3 %

2012 рік
0,9 %
0,6 %
-1,4 %
20,3 %

2013 рік
22,0 %
8,7 %
-0,9 %
14,7 %

Рис. 14. Структура кредитного портфеля КС-членів ВАКС за цільовим призначення
кредитів (станом на 01.01.2014 р.)

Рис. 15. Динаміка депозитних портфелів КС-членів ВАКС по регіонах
14

Так кількість кредитних спілок, які не виконували норматив достатності капіталу зменшилась з 60,3 % від їх загальної
кількості станом на 01.01.2011
року до 42 % станом на 1 січня
2014 року. У той же час, коефіцієнт платоспроможності станом на 01.01.2011 р. не виконували 6 % кредитних спілок,
а станом на 01.01.2014 — лише
3 %.
Поряд із загальними тенденціями розвитку кредитнихспілок членів ВАКС існують певні регіональні особливості.
Зокрема, найбільшу активність в кредитній діяльності
протягом 2013 року продемонстрували кредитні спілки південного регіону України, збільшивши обсяги кредитування з початку року на 22 %. Відчутно
пожвавили свою кредитну діяльність у 2013 році КС центральних і західних регіонів, обсяги
кредитування яких збільшились
на 14,7 та 8,7 % відповідно.
Незначне скорочення обсягів
кредитування відбулось серед
спілок сходу України — на
0,9 % (таб. 2).
При цьому, популярними в
регіонах залишаються кредити
на споживчі потреби. Найбільшу увагу цьому сегменту ринку
приділяють кредитні спілки
центрального та західного регіону — 65 % кредитного портфеля, в той час як у південному
регіоні на споживчі потреби
припадає лише 49 % виданих
кредитів, а у східному — 62 %.
У південному регіоні значну
частку кредитного портфеля
спілок, порівняно з іншими регіонами, — а саме 30 % — займають кредити на придбання,
ремонт і реконструкцію житла.
Зокрема, враховуючи природно-географічні умови території
східного регіону, значну частку
в портфелі спілок, які тут працюють, переважають кредити
на ведення селянських і фермерських господарств — по 6 %
відповідно. Спілки в інших регі-
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онах України приділяють набагато менше уваги цьому сегменту кредитування. Найбільш ризикованими кредитами в роботі
КС є комерційні кредити, значна частка кредитування яких
зосереджена у південному регіоні — 15 % (рис. 14).
Кредитні спілки-члени ВАКС
з початку 2013 року акумулювали 928,4 млн грн, що призвело до зростання загального депозитного портфеля на 13,8 %,
обсяг якого станом на 1 січня
2014 року склав 653,8 млн грн.
Зокрема, найбільша кількість вкладників — 15,1 тис.
осіб — зосереджена в західному
регіоні, депозитний портфель
якого з початку 2013 року зріс
на 18,1 %.
У східному регіоні, де майже
4,6 тис. вкладників, депозитний портфель за цей же період
зріс на 2,8 %. У центральному
регіоні 3,5 тис. вкладників,
а протягом 2013 року депозитний портфель зріс на 13,4 %.
Проте найбільший приріст депозитного портфеля відбувся
у південному регіоні, де кількість вкладників становить 1,6
тис. осіб, — на 22 % (рис. 15).
Таким чином, у 2013 році кредитні спілки-члени ВАКС підви-

щили ефективність своєї роботи
на ринку.
В першу чергу це зумовлено
зростанням активів, депозитного портфеля, кредитного портфеля, капіталу тощо. Водночас
спілки, надаючи перевагу позичальникам з позитивною кредитивною історією та високою
платоспроможністю, зменшували рівень кредитних ризиків.
Крім того, такий підхід дозволив збільшити розмір кредиту,
що надається. Зростання довіри вкладників до кредитних
спілок-членів ВАКС стало підґрунтям для збільшення обсягів
розміщення в спілках довгострокових вкладів Також спілки
проводили зважену кредитнодепозитну політику, про що свідчить відсоток довгострокових
вкладів — 62 % депозитного
портфеля, у той час як довгострокові кредити займають
47 % кредитного портфеля. Це
забезпечує платоспроможність
і фінансову рівновагу на ринку.
Певну кількість вільних коштів
спілки розміщують в ОКС, завдяки чому підтримують високий рівень ліквідності. У разі
відтоку вкладів такі спілки зможуть швидко розрахуватися по
своїх зобов’язаннях.

У той же час у 2013 році
кредитні спілки-члени ВАКС
продовжили кредитувати соціальні програми, зокрема одні
впроваджують освітні кредитні
продукти, інші працюють за
програмами по енергозбереженню, видають кредити на розвиток зеленого туризму.
Слід зазначити, що кредитні
спілки розширюють види кредитування, а це сприяє поступовому збільшенню конкуренції
на ринку фінансових послуг
і, відповідно, позитивно позначається на їх якості та ціні.
Високий рівень капіталізації
кредитних спілок-членів ВАКС
підвищує рівень надійності
й стабільності спілки та є фундаментом для роботи, особливо
під час кризових явищ.
Важливо звернути увагу
й на те, що кредитні спілкичлени ВАКС власним капіталом
покривають кожну другу гривню вкладу — подібної капіталізації немає навіть в українських банках.
Такий підхід до роботи
зі сторони кредитних спілокчленів ВАКС забезпечує їм високу надійність й якість надання фінансових послуг на ринку
кредитної кооперації України.

www.vaks.org.ua
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КC «Самопоміч»
провела загальні збори
К

редитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики) 28 лютого провела загальні збори членів
кредитної спілки, на яких звітувала про результати діяльності в 2013 році.

У 2013 році зросли активи та капітал кредитної спілки: активи збільшилися на 20 %, капітал — на 44 %. Капітал майже повністю складається з резервного капіталу, що в структурі капіталу становить 99,7 %.
Відповідно до положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи
управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженнями
Держфінпослуг від 16.01.2004 р. № 7, кредитна
спілка дотримується всіх нормативів.
Успішно працюють 7 філій кредитної спілки
та 24 працівники, які щоденно оперативно обслуговують членів спілки.
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів
кредитної спілки збільшилися в порівняні з минулим роком на 1 млн 145 тис. грн і становлять
6 млн 998 тис. грн.
За 2013 рік видано членам кредитної спілки
кредитів на 15 млн 425 тис. грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 2 млн 78 тис. грн.
Отримано кредит на суму 400 тис. грн від Української об’єднаної кредитної спілки.
Кредити видавались:
— короткострокові (із строком погашення до 3
місяців) — 222 тис. грн, що складає в структурі 1,4 % від загальної суми наданих кредитів членам кредитної спілки;
— середньострокові (від 3 до 12 місяців) —
14 млн 168 тис. грн, що складає в структурі
91,9 % від загальної суми наданих кредитів
членам кредитної спілки;
— довгострокові (понад 12 місяців) — 1 млн
35 тис. грн, що складає в структурі 6,7 % від
загальної суми наданих кредитів членам кредитної спілки.
Кредитна спілка не надає кредити з великими ризиками (сума яких перевищує 10 % капіталу). Перш ніж видати будь-який кредит, спілка
ретельно вивчає фінансовий стан позичальника.
В якості забезпечення спілка оформляє договори
поруки.
Порука фізичних осіб є найефективнішим
способом забезпечення кредиту. Дзвінок поручителю дуже швидко розв’язує проблему вчасного
повернення кредиту.
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Зоряна Розлуцька:
«Найголовніше — вірити в себе,
свої сили та можливості»
Доступність, простота й мінімальні затрати
часу на отримання кредиту надають можливість
скористатися послугами кредитної спілки багатьом мешканцям Тернопільської області.
Кредитна спілка «Самопоміч» є членом об’єднання кредитних спілок «Програми захисту вкладів», Всеукраїнської асоціації кредитних спілок,
Української об’єднаної кредитної спілки й Тернопільської обласної асоціації кредитних спілок.
Під час загальних зборів голова спостережної
ради кредитної спілки ознайомив присутніх із
висновком і рекомендаціями ОКС «Програми захисту вкладів», які були зроблені на підставі звітних даних спілки за 2013 р.
Тісна співпраця всіх керівних органів кредитної спілки, високий рівень фаховості працівників, відкритість і прозорість забезпечили стабільну роботу КС «Самопоміч» протягом 2013 року.
Голова правління Зоряна Розлуцька: «Бажаю
всім членам кредитної спілки бути успішними
й щасливими. Найголовніше — вірити в себе, свої
сили та можливості. Попереду в нас багато спільних досягнень і приводів пишатися кредитною
спілкою «Самопоміч».
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«Самопоміч» — коли назва
відображає сутність
М

и неодноразово писали про кредитну спілку «Самопоміч»
(м. Заліщики) — звертали увагу на участь цієї фінансової
установи в житті громади Тернопільської області. Але ця спілка
як один з відповідальних представників ринку в першу чергу дбає
про збереження класичної, кооперативної, природи, а також про
найкращий сервіс для своїх вкладників і позичальників.
У цьому номері ми говоримо з головою КС «Самопоміч» Зоряною Розлуцькою про важливі й непрості складові в житті спілки — філії,
довіру членів до фінустанови та конкуренцію в області.
Про філії
Пані Зоряна, тернопільське відділення кредитної спілки «Самопоміч» переїхало до
нового офісу. Чому?
— Філію кредитної спілки в
Тернополі ми створили 2006
року. У грудні 2013-го ця філія
дійсно переїхала до нового офісу, який більше пристосований
для того, аби якісно надавати
фінансові послуги членам нашої
спілки.
Ми повинні робити все, аби
члени спілки хотіли залишатися з нами та продовжували користуватися нашими послугами.
Ми хочемо, щоб вони були
впевнені, що у кредитній спілці
«Самопоміч» їх зустрінуть доброзичливі й кваліфіковані працівники, нададуть якісний сервіс і швидко обслугують.

У кредитної спілки 7 філій
у Тернопільській області. За
яким принципом Ви обирали,
де саме їх відкривати?
— 85 % кредитів ми видали
сільським жителям, відповідно,
ці кредити сезонні, як і їх повернення. Власне, тому й потрібно
було відкривати філії. А місце
обирали з огляду на те, де люди
найчастіше цікавилися кредитуванням.
Хронологія створення філій кредитної спілки «Самопоміч»
Рік створення філії

Місце розташування

2005-ий

філія КС «Самопоміч» у смт Товсте, Заліщицький
район

2006-ий

філія № 2 КС «Самопоміч»
Кременецький район,
філія № 3 КС «Самопоміч»
філія № 4 КС «Самопоміч»
філія № 5 КС «Самопоміч»

у м. Почаєві,
у м. Зборові,
у м. Тернополі,
у м. Збараж

2007-ий

філія № 6 КС «Самопоміч» у м. Бережани

2008-ий

філія № 8 КС «Самопоміч» у смт Залізці,
Зборівський район

За підсумками 2013 року КС
«Самопоміч» об’єднує 2 014 жителів Тернопільської області.
Довідка
У паспорті на офіційному сайті
Тернопільської обласної
державної адміністрації
зазначено, що станом на 1 січня
2010 року загалом
у Тернопільській області мешкало
1 142 тис. людей.
У «Вікіпедії» є данні на 1 лютого
2014 року — 1 072,793 тис. осіб.
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Чи плануєте збільшувати
кількість філій і наскільки це
реально та доцільно зараз?
— Можу впевнено сказати,
що в найближчий рік ми не плануємо бурхливих темпів зростання, оскільки працюємо в
умовах складної економічної
ситуації в країні.
Є думка, що філії тільки
додають клопоту керівнику.
На Вашу думку, коли спілка
може працювати без філій, а
коли їх все ж таки варто відкривати?
— Якщо кредитна спілка
добре контролює роботу філій — над цим працює гарний
менеджмент, налагоджена робота всіх філій і кожного працівника, — тоді, звичайно, філії не
додають клопоту керівнику.
Кожна кредитна спілка сама повинна визначитися із
тим, чи потрібно відкривати
філії, щоб збільшувати обсяги
своїх послуг.
Наскільки відповідає кооперативній природі наявність у спілки філій? І чи є
тут межа, тобто, за якої кількості філій спілка ризикує
втратити свою кооперативну
природу й перетворитися на
бізнес-структуру?
— На мою думку, кредитна
спілка не ризикує втратити
свою кооперативну природу й
перетворитися на бізнес-структуру. Філію ми створюємо,
щоб задоволенні потреб членів
кредитної спілки, які проживають у географічній віддаленості
від її головного офісу. Також філії допомагають у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних коштів членів спілки.
Філія не є юридичною особою
та діє під керівництвом органів
управління кредитної спілки,
користується правами, несе
зобов’язання та виконує функ-
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ції, передбачені
про філію.

Положенням

А чи потрібно залучати
нових членів спілки?
— Працювати над тим, щоб
залучати нових членів кредитної спілки, потрібно завжди.
Саме це й дозволяє збільшити
кількість вкладників і позичальників, а, відповідно, людей, котрі хочуть користуватися її послугами.
Про довіру, гарантування
вкладів і конкуренцію
Як розвиватиметься спілка в 2014 році?
— Як я вже зазначала,
у 2014 році ми не плануємо бурхливих темпів зростання.
Збираємося більше уваги
приділити агрокредитуванню
та збільшенню резервного капіталу кредитної спілки, щоб
забезпечити ще більшу гарантію для наших вкладників.
Останнім часом багато
говорять про відсутність
у кредитних спілок фонду
гарантування вкладів, а відтак ризик тримати гроші на
депозиті в спілках.
Як часто громадяни питають у Вас про гарантії повернення депозитів, і як Ви пояснюєте, що після закінчення договору вкладник вчасно
отримає свої кошти?
— Члени кредитної спілки
рідко запитують про гарантії
повернення депозитів, оскільки
разом із спілкою пережили роки
кризи — 1998, 2004, 2008—
2009 роки. Наша кредитна спілка завжди повертає депозити
в день звернення та написання
заяви на дострокове розірвання
депозитів членами кредитної
спілки. Також вкладники завжди вчасно отримували свої
кошти після закінчення договору. Вважаю, що Фонд гарантування вкладів у кредитних спі-

лок обов’язково повинен бути.
Гарантії фонду мають поширюватися на депозити, які члени спілки внесли після того, як
фінустанова вступила до Фонду гарантування.
Як Ви думаєте, чому вкладники й позичальники обирають саме Вашу спілку?
— З кожним роком громадяни стають більш фінансово
грамотними. Вкладники й позичальники обирають нашу кредитну спілку через прозору та
зрозумілу кредитну та депозитну політику.
Як Ви ставитеся до конкуренції на ринку кредитних
спілок?
— Вона стимулює покращувати якість обслуговування
наших членів і здешевлювати
фінансові послуги.
За якими принципами повинна працювати кредитна
спілка, щоб залишатися класичною й не перетворитися
на бізнес?
— Кредитна спілка повинна
працювати згідно з принципами, зазначеними в Законі України «Про кредитні спілки». Особливо в селах кредитна спілка —
єдине джерело фінансування
селян.
Однією з переваг кредитної
спілки є максимальна наближеність до безпосередніх отримувачів послуг, а також можливість позичальника за спрощеною схемою отримати навіть
незначний за розміром кредит.
Що може допомогти втримати ситуацію на ринку, щоб
люди не забирали депозити,
як це наразі відбувається в
банках?
— Стабілізація економічної
та політичної ситуації в країні.
Спілкувалася Анна Нагребельна
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«Профспілкова скарбниця»
працює!
Ось так виглядав Будинок профспілок після того, як загасили вогонь.
Лютий 2014 року, м. Київ.

Нині кредитна спілка Профспілкова скарбниця знаходиться за адресою вул. Мельникова, 46,
м. Київ. Контактні телефони: (044) 483-25-36, 483-24-71.
Не зважаючи на те, що 19 лютого вогонь охопив Будинок профспілок, а під час гасіння пожежі приміщення кредитної спілки було підтоплене, всі документи, сервери та бази даних збережено! Постраждалих немає!

Харків і Тернопіль:
спілки навчалися та говорили
про нинішню ситуація на ринку
«Актуальні питання діяльності кредитних спілок. Внутрішні документи кредитних спілок» — такою
була тема семінару, який ВАКС 12 лютого провела в Харкові (за підтримки Харківської асоціації кредитних спілок) та 27 лютого — в Тернополі (за підтримки Тернопільської обласної асоціації кредитних
спілок). Під час семінару Вікторія Волковська, Президент ВАКС, Віктор Рудий, юрисконсульт
ОКС «ПЗВ», й Інга Балабаєва, незалежний аудитор аудиторської фірми «АВС-Центр», говорили про такі
головні аспекти:
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•
•
•

очікування від змін до Закону України «Про кредитні спілки»;
перспективи розвитку ринку кредитної кооперації;
зміни у внутрішніх документах кредитних спілок;

типові помилки при оформленні внутрішніх положень.
Крім того, учасники семінару в Тернополі обговорили нинішню ситуацію на ринку, у тому числі
підготовлені разом з Головою Правління ВАКС Галиною Шатирко звернення асоціації до керівників
і членів спілок, звернення до вищих органів державної влади (читайте на сторінках 4—5).
Нагадаємо, що зміни в законодавстві, направлені на вдосконалення фінансової системи, впливають на діяльність кредитних спілок по всій Україні. Мета регіональних семінарів ВАКС — донести
необхідну інформацію до всіх учасників ринку кредитної кооперації.

У кредитній спілці сталася подія?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Захист персональних даних.
Основні вимоги
Підготував Максим Нікішин, експерт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
З 1 січня 2014 року вступили в дію зміни до
Закону України «Про захист персональних даних», які встановили інший порядок захисту персональних даних.
Першою вагомою зміною є те, що додержання законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, контролює Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини замість Державної служби України з питань захисту персональних даних. Ураховуючи це, слід зробити акцент на таких нормах Закону України «Про захист персональних даних».
Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи
і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування,
фізичні особи-підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
У вищезазначеному Законі передбачені загальні вимоги до обробки персональних даних,
серед яких можна виділити такі:
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1. Мета обробки персональних даних має бути
сформульована в законах, інших нормативноправових актах, положеннях, установчих чи
інших документах, які регулюють діяльність
володільця персональних даних, та відповідати
законодавству про захист персональних даних.
2. Обробка персональних даних здійснюється
для конкретних і законних цілей, визначених за
згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
3. Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Типовий порядок обробки персональних
даних затверджений наказом Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини від
08.01.2014 № 1/02-14 (далі — Порядок).
Цим Порядком визначено загальні вимоги до
обробки та захисту персональних даних суб’єктів
персональних даних, що обробляються повністю
чи частково із застосуванням автоматизованих
засобів, а також персональних даних, що міс-
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тяться у картотеці чи призначені до внесення до
картотеки, із застосуванням неавтоматизованих
засобів.
Відповідно до вимог цього Порядку:
згода суб’єкта на обробку його персональних
даних повинна бути добровільною та інформованою;
згода може надаватися суб’єктом у письмовій
або електронній формі, що дає змогу зробити
висновок про її надання;
документи (інформація), що підтверджують
надання суб’єктом згоди на обробку його персональних даних, зберігаються володільцем впродовж часу обробки таких даних;
3) володілець персональних даних, крім випадків, передбачених законодавством України,
повідомляє суб’єкта персональних даних про
склад і зміст зібраних персональних даних, його
права, визначені Законом, мету збору персональних даних та третіх осіб, яким передаються
його персональні дані:
- в момент збору персональних даних, якщо
персональні дані збираються у суб'єкта персональних даних;
- в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних;
4) володілець, розпорядник персональних даних вживають заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та
технічних заходів.
Порядок доступу до персональних даних суб’єкта персональних даних і третіх осіб визначають статті 16—17 Закону.
Відповідно до статті 9 Закону володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого
про обробку персональних даних, що становить
особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих
днів з дня початку такої обробки.
Види обробки персональних даних, які становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів
персональних даних, та категорії суб’єктів, на
яких поширюється вимога щодо повідомлення,
визначає Уповноважений.
Повідомлення про обробку персональних даних потрібно подавати за формою та в порядку,
що визначені Уповноваженим.
Так відповідно до Порядку повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод
суб’єктів персональних даних, про структурний
підрозділ або відповідальну особу, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних
даних при їх обробці, а також оприлюднення
вказаної інформації, затвердженому наказом

Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини від 08.01.2014 № 1/02-14 (далі — Порядок повідомлення), обробка персональних даних, що становлить особливий ризик для
прав і свобод суб’єктів, — це будь-яка дія або
сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення,
знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно персональних даних про:
— расове, етнічне та національне походження;
— політичні, релігійні або світоглядні переконання;
— членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості;
— стан здоров'я;
— статеве життя;
— біометричні дані;
— генетичні дані;
— притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
— застосування щодо особи заходів в рамках
досудового розслідування;
— вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову
діяльність»;
— вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства;
— місцеперебування та/або шляхи пересування
особи.
Відповідно до розділу 2 Порядку повідомлення
володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про здійснення ним будь-яких видів
обробки персональних даних, які становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, крім випадків, якщо:
— здійснюється обробка, єдиною метою якої
є ведення реєстру для надання інформації
населенню, який відкритий для населення в
цілому;
— обробка здійснюється громадськими об’єднаннями, політичними партіями та/або організаціями, професійними спілками, об’єднаннями
роботодавців, релігійними організаціями, громадськими організаціями світоглядної спрямованості за умови, що обробка стосується
виключно персональних даних членів цих
об'єднань та не передається без їх згоди;
— обробка необхідна для реалізації прав та виконання обов’язків володільця персональних даних у сфері трудових правовідносин відповідно до закону.
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Щоб повідомити Уповноваженого, володілець
персональних даних подає до Секретаріату Уповноваженого заповнений бланк заяви за формою, наведеною в Додатку 1 до Порядку повідомлення, у межах строків, встановлених Законом.
Кожна сторінка заяви має бути пронумерована
та скріплена печаткою (у разі наявності) й підписом уповноваженої на те особи.
Володілець персональних даних повідомляє
Уповноваженого листом на адресу Секретаріату
Уповноваженого: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, або іншим доступним заявнику способом (факсом, електронною поштою, через скриньку, розміщену на 1 поверсі Секретаріату Уповноваженого).
Якщо володілець персональних даних відсилає заяву електронною поштою, заява має бути
відсканована.
Відповідно до статті 24 Закону в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у володільцях чи розпорядниках персональних даних, що здійснюють обробку персональних даних, яка підлягає повідомленню
відповідно до цього Закону, створюють
(визначають) структурний підрозділ або від-

повідальну особу, яка організовує роботу,
пов’язану із захистом персональних даних
при їх обробці.
Інформацію про зазначений структурний підрозділ або відповідальну особу потрібно повідомити Уповноваженому Верховної Ради України
з прав людини, який забезпечує її оприлюднення.
Отже, враховуючи вищезазначене, якщо кредитна спілка не обробляє персональні дані,
що становлять особливий ризик для прав і
свобод суб’єктів, немає потреби повідомляти
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини про обробку цих персональних
даних та створювати (визначати) структуний
підрозділ або відповідальну особу, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.
Також звертаємо увагу, що накази Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
що регулюють питання обробки персональних
даних та роз’яснення до них, знаходяться на
офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за адресою
www.ombudsman.gov.ua, у розділі «Захист персональних даних».

Перевірка
кредитної спілки
Нацкомфінпослуг.
Запитання — відповіді
Матеріал підготувала Ольга Мороз, юрисконсульт
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Які основні
нормативно-правові акти
регулюють питання
проведення
перевірок
Нацкомфінпослуг?
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Конституція України, Закон України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», Закон України «Про кредитні спілки», Правила
проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових
послуг,
затверджені розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 27.11.2012 № 2422, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2013 за
№ 211/22743 (далі — Правила).
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Види перевірок, які проводяться Нацкомфінпослуг:
— залежно від місця проведення перевірки —
—
—

—

—

—

—

—

виїзна, безвиїзна;
залежно від підстави проведення перевірки — планова, позапланова;
залежно від переліку питань, які перевіряються — комплексна, тематична.
У свою чергу для кредитної спілки:
виїзна перевірка — вид перевірки діяльності
кредитної спілки, яка проводиться уповноваженими особами Нацкомфінпослуг за місцезнаходженням кредитної спілки;
безвиїзна перевірка — вид перевірки діяльності кредитної спілки, яка проводиться уповноваженими особами Нацкомфінпослуг за
місцезнаходженням Нацкомфінпослуг без
виїзду (виходу) уповноважених осіб Нацкомфінпослуг за місцезнаходженням кредитної
спілки;
планова перевірка — вид перевірки діяльності кредитної спілки уповноваженими особами
Нацкомфінпослуг у сфері надання фінансових послуг, яка передбачена планом перевірок Нацкомфінпослуг. Планова перевірка
проводиться за весь або певний період діяльності кредитної спілки;
позапланова перевірка — вид перевірки діяльності кредитної спілки уповноваженими
особами Нацкомфінпослуг, яка не передбачена планом перевірок та проводиться з підстав визначених Правилами;
комплексна перевірка — вид перевірки діяльності кредитної спілки уповноваженими особами Нацкомфінпослуг з усіх питань діяльно-

сті кредитної спілки у сфері надання фінансових послуг;
— тематична перевірка — вид перевірки діяльності кредитної спілки уповноваженими особами Нацкомфінпослуг з окремого (окремих)
питання (питань) діяльності кредитної спілки
у сфері надання фінансових послуг.
Ця й інша інформація про ознаки порушення
законодавства про фінансові послуги, крім матеріалів, отриманих за результатами перевірок,
проведених Нацкомфінпослуг, може міститися
в звітності, що подається до Нацкомфінпослуг;
повідомленнях, отриманих від органів державної
влади: повідомленнях, отриманих від міжнародних організацій, іноземних органів державної
влади, неурядових організацій іноземних держав;
зверненнях громадян; повідомленнях, отриманих
від юридичних осіб; повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації; матеріалах,
отриманих на письмову вимогу Нацкомфінпослуг
про надання необхідних документів та інформації. Отже, уповноважені особи Нацкомфінпослуг,
у разі виявлення фактів порушення законодавства про фінансові послуги, можуть складати акти
про правопорушення без проведення перевірок,
зазначених вище (див. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012
№ 2319, зареєстроване в Мінюсті 18.12.2012
за № 2112/22424).

Чи мають уповноважені особи Нацкомфінпослуг,
які здійснюють перевірку діяльності кредитної спілки,
дотримуватись внутрішнього розпорядку спілки?
Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час за місцезнаходженням кредитної спілки, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку спілки.

Разом з тим, перевірка кредитної спілки може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час, але виключно за погодженням голови
правління кредитної спілки.

Яка періодичність проведення планових і позапланових перевірок?
Планові перевірки проводяться не частіше
одного разу на рік. Обмежень щодо періодичності проведення Нацкомфінпослуг позапланових
перевірок не встановлено. Нацкомфінпослуг може проводити позапланові перевірки з таких
підстав:

— доручень Президента України, доручень Кабінету Міністрів України;

— судових рішень, рішень органів досудового
розслідування про проведення перевірки кредитної спілки;
— необхідності перевірки виконання кредитною
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—

—

—

—

—

спілкою заходів впливу Нацкомфінпослуг, які
застосовувались до такої кредитної спілки;
якщо за наслідками перевірок інших об’єктів
нагляду виявлено факти, які свідчать про порушення кредитною спілкою вимог законодавства про фінансові послуги;
якщо кредитною спілкою не подано в установлений термін або протягом установленого
строку документи обов’язкової звітності та
(або) іншу інформацію, яка надається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог законодавства про фінансові послуги;
виявлення та підтвердження недостовірності
даних, заявлених у документах обов’язкової
звітності, у тому числі річної фінансової звітності, у документах, наданих кредитною спілкою для отримання ліцензії або отримання
свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, інших документах, наданих кредитною
спілкою до Нацкомфінпослуг відповідно до
законодавства про фінансові послуги;
виявлення за результатами безвиїзної перевірки факту порушення вимог законодавства
про фінансові послуги;
якщо фізичною та/або юридичною особою

—
—

—

—

—

—

подано заяву (скаргу) про порушення кредитною спілкою вимог законодавства про фінансові послуги;
реорганізації або ліквідації кредитної спілки;
відмови кредитної спілки надати документи
або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію,
перелічені у вимозі Нацкомфінпослуг, несвоєчасне їх надання;
ненадання кредитною спілкою необхідної інформації та документів відповідно до законодавства про фінансові послуги на письмову
вимогу Нацкомфінпослуг, складену за встановленою формою – додаток до Правил;
необхідності додаткового проведення перевірки у процесі розгляду справи про порушення законодавства про фінансові послуги кредитною спілкою;
наявності відомостей про відсутність кредитної спілки за місцезнаходженням відповідно
до інформації, яка міститься в Державному
реєстрі фінансових установ, інших реєстрах;
подання кредитною спілкою заяви про анулювання ліцензії, виключення з Державного
реєстру фінансових установ, інших реєстрів.

Яким чином Нацкомфінпослуг повідомляє кредитну спілку
про проведення перевірки її діяльності?
Про проведення планової перевірки кредитна
спілка повинна бути попередньо письмово повідомлена не пізніше ніж за десять календарних
днів до початку її проведення.
Письмове повідомлення про проведення планової перевірки надсилається кредитній спілці
рекомендованим листом з повідомленням про
вручення. Також можливе повідомлення кредитної спілки такими засобами:
— особисто під підпис голову правління кредит-

Чи може окремо проводитись
перевірка відокремлених
підрозділів КС?
Так, за наявності в кредитній спілці відокремлених підрозділів Нацкомфінпослуг може проводити перевірку цих відокремлених підрозділів
як разом з кредитною спілкою, так і окремо.

Яка мінімальна кількість членів
інспекційної групи?
Мінімальна кількість членів
групи має становити дві особи.
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інспекційної

ної спілки або особу, що виконує його обов’язки;
— через підрозділ реєстрації вхідних документів
кредитної спілки з відміткою про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції кредитної спілки та підписом працівника підрозділу з реєстрації вхідних документів, який здійснив реєстрацію.
Про проведення позапланової перевірки кредитна спілка попередньо не повідомляється.

На підставі яких документів
уповноважені особи
Нацкомфінпослуг мають право
проводити перевірку
діяльності кредитної спілки?
Уповноважені особи Нацкомфінпослуг мають
право проводити перевірки діяльності кредитної
спілки на підставі службового посвідчення та
письмового доручення на проведення перевірки,
складеного згідно з додатком до Правил. Службове посвідчення та доручення на проведення
перевірки надаються Головою Нацкомфінпослуг
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або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови. Отже, службове
посвідчення або письмове доручення на проведення перевірки КС за підписом інших осіб, наприклад, директора департаменту, не надають

Який строк проведення
перевірки діяльності
кредитної спілки?

право на проведення перевірки. Крім того, у разі
проведення тематичної перевірки КС у дорученні на проведення перевірки повинні бути зазначені питання, необхідність перевірки яких стала
підставою для проведення такої перевірки.

Загальний строк проведення перевірки — 30 робочих днів.
Строк перевірки може бути подовжено — не більше ніж
на 15 робочих днів. Перевірка може бути закінчена раніше
строку, указаного у дорученні на проведення перевірки.

Коли перевірка кредитної спілки вважається розпочатою?
Перевірка вважається розпочатою — з дати
отримання другого примірника доручення на
проведення перевірки головою правління кредитної спілки або особою, що виконує його обов’язки. Про отримання такого доручення голова правління кредитної спілки або особа, що виконує
його обов’язки, власноруч робить відмітку на
першому примірнику доручення.
Якщо неможливо вручити другий примірник
доручення на проведення виїзної перевірки голові правління кредитної спілки або особі, що

виконує його обов’язки — другий примірник такого доручення протягом двох робочих днів надсилається Нацкомфінпослуг кредитній спілці
рекомендованим листом з повідомленням про
вручення.
У такому випадку перевірка вважається розпочатою — з дати отримання Нацкомфінпослуг
повідомлення про отримання кредитною спілкою доручення на проведення перевірки, надісланого рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Які права мають керівник та члени інспекційної групи
при проведенні перевірки?
Керівник та члени інспекційної групи при
проведенні перевірки мають право:
— безперешкодно входити за службовими посвідченнями до приміщень, у яких розташована
кредитна спілка, і мати доступ до документів
та іншої інформації, необхідної для проведення перевірки (при проведенні виїзної перевірки);
— вимагати для перевірки необхідні документи
та належним чином засвідчені копії цих документів (витяги з документів), а також іншу
інформацію, яка необхідна для проведенні
перевірки;
— вилучати на строк до трьох робочих днів до-

кументи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про фінансові послуги, та робити з них копії;
— запрошувати голову правління кредитної спілки та (або) посадових осіб кредитної спілки
для надання пояснень;
— складати протоколи про адміністративні правопорушення;
— звертатися до правоохоронних органів для
вжиття заходів забезпечення безпеки, у разі
якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну інспекційної групи.

Які обов’язки керівника та членів інспекційної групи при проведенні
перевірки кредитної спілки?
Керівник та члени інспекційної групи при
проведенні перевірки зобов’язані:
— вручити голові правління кредитної спілки
або особі, що виконує його обов’язки, другий
примірник доручення на проведення перевірки;
— повідомити голову правління кредитної спілки про підставу та мету перевірки, визначити

перелік необхідних для перевірки документів
та інформації, строки або терміни їх надання;
— розписатися в журналі реєстрації перевірок
(інспекцій) кредитної спілка за його наявності;
— не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію Нацкомфінпослуг та її посадових осіб;
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— дотримуватись вимог законодавства України.
У разі відмови голови правління КС або особи, що виконує його обов’язки, надати інформацію та документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) на усну
вимогу керівника або членів інспекційної групи
вони зобов’язані підготувати та надати голові
правління кредитної спілки або особі, що виконує його обов’язки, письмову вимогу із зазначенням строку або терміну надання необхідної інфо-

рмації та документів або належним чином засвідчених копій документів (витяги з документів).
Якщо неможливо вручити таку письмову вимогу голові правління кредитної спілки або особі,
що виконує його обов’язки — вимога надається
посадовій особі кредитної спілки, на яку покладено обов’язки з реєстрації вхідних документів
кредитної спілки, або письмова вимога надсилається на адресу кредитної спілки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Які права має голова правління кредитної спілки
при проведенні перевірки?
Голова правління кредитної спілки при проведенні перевірки має право:
— ознайомлюватися із документами, що підтверджують повноваження керівника та членів
інспекційної групи;
— отримувати від керівника інспекційної групи
інформацію про: порядок проведення перевірки, підставу та меті перевірки, перелік пи-

тань, які підлягають перевірці;
— надавати пояснення з питань, що виникають
при проведенні перевірки;
— письмово викласти мотиви своїх дій або бездіяльності при проведенні перевірки в окремій заяві;
— надавати заперечення (зауваження), пояснення до акту перевірки.

Які обов’язки голови правління кредитної спілки та посадових осіб
кредитної спілки при проведенні перевірки?
Голова правління кредитної спілки та посадові особи кредитної спілки при проведенні перевірки зобов’язані:
— допустити інспекційну групу до приміщення
кредитної спілки за її місцезнаходженням
відповідно до інформації, яка міститься в
Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (при проведенні виїзної перевірки);
— на вимогу керівника інспекційної групи підтвердити свої повноваження;
— створити інспекційній групі належні умови
для роботи, зберігання документів, можливості користування зв’язком, комп’ютерною та
копіювальною технікою;
— надати доступ до обліково-реєструючої системи, програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитної спілки;
— своєчасно надавати інспекційній групі документи для проведення перевірки, повну та

—

—
—

—

—

достовірну інформацію щодо діяльності кредитної спілки у сфері надання ним фінансових послуг;
надати копії необхідних документів, засвідчені підписом голови правління кредитної спілки або особи, що виконує його обов’язки, та
скріплені печаткою кредитної спілки;
на запрошення керівника та членів інспекційної групи надавати пояснення;
надати документи (витяги з документів), що
вилучаються, та підписати протокол вилучення таких документів;
на вимогу інспекційної групи роздрукувати
та надати документ в електронній формі за
умови, що цей документ створено кредитною
спілкою для здійснення діяльності з надання
фінансових послуг;
підписати та скріпити печаткою кредитної
спілки роздруковану для перевірки форму
електронного документа.

Які особливості мають підготовка та проведення безвиїзної
перевірки Нацкомфінпослуг?
Для проведення безвиїзної перевірки кредитній спілці надсилається письмова вимога Нацкомфінпослуг за підписом Голови Нацкомфінпос26

луг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує
обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, надати документи або належним чином
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засвідчені копії документів (витяги з документів), інформацію, що стосуються її діяльності у
сфері надання фінансових послуг та (або) показників її фінансового стану, яка оформляється
згідно з додатком до Правил.
Примірник доручення на проведення перевірки в обов’язковому порядку долучається до такої
письмової вимоги. У разі відмови надати інспекційній групі необхідну інформацію та всі перелі-

Який документ складається
за результатами
проведення перевірки
діяльності
кредитної спілки?

чені у вимозі Нацкомфінпослуг документи або
належним чином засвідчені копії документів
(витяги з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі кредитній спілці рекомендується письмово викласти мотиви відмови
від надання такої інформації та документів або
належним чином засвідчених копій документів
(витяги з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі.

За результатами перевірки інспекційна група складає акт перевірки у двох примірниках. Акт перевірки —
документ, який складається уповноваженими особами
Нацкомфінпослуг, що проводили перевірку діяльності
кредитної спілки, в якому відображаються факт і результати її проведення. Складення акта перевірки забезпечує керівник інспекційної групи Нацкомфінпослуг.

Яким вимогам повинен відповідати акт перевірки?
1. Акт перевірки повинен містити відомості:
— найменування Нацкомфінпослуг;
— найменування кредитної спілки;
— дату та номер акта, місце його складання;
— відомості про кредитну спілку (повне найменування кредитної спілки, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити);
— вид перевірки;
— інформацію про склад інспекційної групи
(прізвище, ім’я, по батькові, посади керівника та членів інспекційної групи);
— інформацію про посадових осіб кредитної
спілки, у присутності яких проводилась
перевірка (прізвище, ім’я, по батькові голови правління кредитної спілки або особи,
що виконує його обов’язки, або інших посадових осіб кредитної спілки);
— підставу для проведення перевірки;
— перелік документів, які були надані кредитною спілкою для проведення перевірки;
— виклад фактів, даних та інформації, встановлених під час перевірки;
— зміст виявлених порушень законодавства
про фінансові послуги з посиланням на
відповідну правову норму законодавства
про фінансові послуги;
— перелік документів, які додаються до акта
перевірки;
— відомості про отримання акта перевірки
(прізвище, ім’я, по батькові голови правління кредитної спілки або особи, що виконує
його обов’язки, або іншої посадової особи
кредитної спілки, підпис та дата отримання).

2. Акт перевірки має бути складений на паперовому носії державною мовою з наскрізною
нумерацією сторінок.
3. Акт перевірки має містити систематизований виклад виявлених при перевірці фактів порушення законодавства про фінансові послуги, а
також фактів невиконання кредитною спілкою
вимог інспекційної групи.
4. В акті перевірки чітко викладаються факти виявлених порушень законодавства про фінансові послуги з посиланням на документи та
інформацію кредитної спілки, що підтверджують
наявність зазначених порушень, а також зазначаються правові норми законодавства про фінансові послуги, які порушено кредитною спілкою.
5. В акті перевірки зазначається перелік документів, які перевірялися під час проведення
перевірки.
6. У разі ненадання кредитною спілкою документів, необхідних для проведення перевірки, за
наявності причин (втрата, вилучення документів
тощо) в акті перевірки робиться про це запис із
зазначенням причин.
7. Кожний примірник акта перевірки візується керівником інспекційної групи на кожній сторінці та підписується ним та членами інспекційної групи на останній сторінці.
У разі залучення до проведення перевірки
зовнішніх експертів та (або) працівників інших
державних органів, наприклад, уповноважених
осіб Державної служби фінансового моніторингу
України, такі особи підписують акт перевірки
разом з керівником та членами інспекційної групи на останній сторінці у частині, що належить
до компетенції таких осіб.
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Яким чином до акта перевірки вносяться виправлення
та доповнення?
Будь-які виправлення та доповнення до акта
перевірки після його підписання керівником та
членами інспекційної групи, а також головою
правління кредитної спілки або особою, що виконує його обов’язки, вносяться шляхом скла-

Яка дата вважається датою
складання акта перевірки?

дання змін до акта перевірки, які обов’язково
підписуються членами інспекційної групи, що
здійснюють перевірку цієї кредитної спілки, та
головою правління кредитної спілки або особою,
що виконує його обов’язки.
Датою складання акта перевірки є дата його
підписання керівником та членами інспекційної
групи.

Чи є дата складання акта перевірки днем початку провадження
у справі про правопорушення законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
з надання фінансових послуг?
Днем початку провадження у справі про правопорушення законів та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг є дата складання посадовою особою Нацкомфінпослуг акта про правопорушення. Такий акт складається не пізніше
п’яти робочих днів після підписання посадовою
особою Нацкомфінпослуг акта перевірки (ін-

спекції). Примірник акта про правопорушення
надсилається кредитній спілці рекомендованим
листом з повідомленням про вручення або вручається особисто голові правління кредитної спілки чи уповноваженій особі кредитної спілки не
пізніше п’яти днів з дати його складення з повідомленням про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

Яким чином організовується Нацкомфінпослуг ознайомлення
та підписання акта перевірки?
При безвиїзній перевірці: підписаний керівником та членами інспекційної групи примірник
акта перевірки протягом одного робочого дня з
дня підписання надсилається голові правління
кредитної спілки або особі, що виконує його обов’язки, рекомендованим листом з повідомленням
про вручення.
При виїзній перевірці: один примірник акта
перевірки надається (надсилається) для ознайомлення і підписання голові правління кредитної
спілки або особі, що виконує його обов’язки, в
останній день перевірки, визначений в дорученні на проведення перевірки, одним із таких способів:
а) особисто під підпис голові правління кредитної спілки або особі, що виконує його обов’язки;
б) через підрозділ реєстрації вхідних документів кредитної спілки з відміткою на примірнику
акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, про дату реєстрації в журналі вхідної
кореспонденції кредитної спілки та підписом
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працівника підрозділу з реєстрації вхідних документів, який здійснив реєстрацію;
в) рекомендованим листом з повідомленням
про вручення.
Голова правління кредитної спілки або особа,
що виконує його обов’язки, після ознайомлення з
актом перевірки підписує отриманий примірник
акта.
Увага! Підписаний головою правління або
особою, що виконує його обов’язки, акт перевірки повертається інспекційній групі у строк не
пізніше трьох днів після його отримання.
Після одержання Нацкомфінпослуг підписаного примірника акта перевірки головою правління кредитної спілки або особою, що виконує
його обов’язки, другий його примірник (який
знаходився в Нацкомфінпослуг) інспекційна група передає голові правління кредитної спілки
або особі, що виконує його обов’язки, про що на
останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідний запис. Такий другий примірник
надається (надсилається) голові правління кре«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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дитної спілки або особі, що виконує його обов’язки, одним із таких способів:
а) особисто під підпис голові правління кредитної спілки або особі, що виконує його обов’язки;
б) через підрозділ реєстрації вхідних документів кредитної спілки з відміткою на примірнику

акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, про дату реєстрації в журналі вхідної
кореспонденції кредитної спілки та підписом
працівника підрозділу з реєстрації вхідних документів, який здійснив реєстрацію;
в) рекомендованим листом з повідомленням
про вручення.

Які дії голови правління кредитної спілки або особи,
що виконує його обов’язки у разі наявності заперечень (зауважень)
до акту перевірки?
При безвиїзній перевірці: після отримання
примірника акта безвиїзної перевірки головою
правління кредитної спілки або особою, що виконує його обов’язки, протягом 10 календарних
днів можуть бути подані інспекційній групі письмові заперечення (зауваження) до акта.
При виїзній перевірці: у разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта перевірки
голова правління кредитної спілки або особа, що
виконує його обов’язки, підписує його із запереченнями (зауваженнями).
Письмові заперечення (зауваження) до акта
перевірки можуть надаватися кредитною спілкою протягом п’яти робочих днів після отримання акта перевірки.
Разом з тим, враховуючи вимогу щодо повернення інспекційній групі підписаного акту перевірки у строк не пізніше трьох днів після його
отримання, рекомендується надавати заперечення (зауваження) (за їх наявності) одночасно з

підписанням головою правління кредитної спілки акта перевірки. При цьому також рекомендується поряд з підписом вказувати про наявність
таких заперечень (зауважень) із зазначенням
дати та вихідного реєстраційного номеру таких
заперечень (зауважень).
У разі відмови голови правління кредитної
спілки або особи, що виконує його обов’язки,
отримати та (або) підписати примірник акта перевірки керівник інспекційної групи робить про
це відповідний запис і протягом двох робочих
днів акт перевірки надсилається на адресу кредитної спілки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Крім того, голова правління кредитної спілки
або особа, що виконує його обов’язки, має право
письмово викласти мотиви своїх дій або бездіяльності при проведенні перевірки в окремій заяві, яка долучається до акта перевірки або надсилається до Нацкомфінпослуг.

Які акти крім акта перевірки можуть складати керівник
і члени інспекційної групи?
Керівник та члени інспекційної групи складають також окремі акти у разі:
— відсутності кредитної спілки за заявленим
місцезнаходженням відповідно до інформації,
яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах;

— не допуску інспекційної групи до проведення
перевірки;

— відмови кредитної спілки від проведення перевірки;

— відмови кредитної спілки у прийняті вилучених документів.

Яким чином проводиться вилучення документів під час проведення
перевірки діяльності кредитної спілки?
Увага! Керівник інспекційної групи при перевірці кредитної спілки має право вилучати на
строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факт порушення законодавства про
фінансові послуги. Вилучення документів проводиться з обов’язковим складанням протоколу

вилучення (додаток до Правил), копія якого надається голові правління кредитної спілки під
особистий підпис на протоколі вилучення із зазначенням дати вилучення.
Кожне виправлення, пошкодження, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні
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бути відображені в протоколі вилучення. Про
повернення вилучених документів головою правління кредитної спілки робиться відповідний
запис на протоколі вилучення.
У разі якщо при поверненні кредитній спілці
вилученого документа на ньому виявлено пошкодження або виправлення, які не відображено
в протоколі вилучення, керівник інспекційної

групи та представник кредитної спілки, складають та підписують на документах, які повертаються, із зазначенням усіх виявлених пошкоджень та виправлень.
Примірник акта про виявлені пошкодження
або виправлення на документах надається голові
правління кредитної спілки, як додаток до копії
протоколу вилучення.

Матеріал підготовлений станом на кінець лютого 2014 року

Інформаційний лист
щодо місцезнаходження
юридичної особи
Слід зазначити, що хоча на практиці широко
вживають поняття «юридична адреса» та
«фактична адреса», проте чинне законодавство
України містить лише поняття «місцезнаходження юридичної особи». Статтею 1 Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» визначено, що місцезнаходження юридичної особи — адреса органу
або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від
її імені (далі — виконавчий орган).
Таке саме визначення містила стаття 93 Цивільного кодексу України. Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» текст статті 93 Цивільного кодексу України викладено в новій редакції, згідно
з якою місцезнаходженням юридичної особи
є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне
керування
діяльністю
юридичної
особи
(переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Оскільки із законодавства виключене поняття «Свідоцтво про державну реєстрацію», державні органи для встановлення відомостей про місцезнаходження юридичної особи керуються інформацією, яка вказана в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців. Кредитним спілкам для уникнення
проблем і для перевірки, що інформація про міс-

цезнаходження є дійсною, в актуальному стані,
необхідно роздрукувати сторінку з веб-сайту
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців (сайт www.irc.gov.ua)
та співставити дані в ній з написанням інформації про місцезнаходження в документах кредитної спілки, у тому числі в Статуті, свідоцтві
про реєстрацію фінансової установи, документах, що підтверджують право власності чи користування приміщенням та інших. За необхідності на чергових загальних зборах передбачити
затвердження змін до Статуту в частині інформації про місцезнаходження.
Кредитним спілкам, які подають заяви та
документи до Нацкомфінпослуг для отримання
ліцензій слід звернути увагу, що форма заяви
передбачає надання інформації про банківські
реквізити в тому числі про місцезнаходження
банку. Така Інформація теж повинна співпадати
з інформацією про місцезнаходження банку, яка
вказана в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а не в
листах, платіжних та інших документах банку).
Неспівпадіння є підставою для залишення Нацкомфінпослуг заяви про отримання ліцензії без
розгляду.
Подання виписок, витягів і довідок з Єдиного
державного реєстру при отриманні документів
дозвільного характеру чинним законодавством
не передбачене.
Підготовлено ВАКС

УВАГА! PDF цього й інших номерів видання «Вісник кредитної кооперації» доступний на сайті
www.vska.org.ua — рубрика «Інформаційні продукти ВАКС»
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Як отримати
якісний кредит на розвиток
свого господарства?
Практичні поради для малих та середніх сільгоспвиробників від Проекту USAID «АгроІнвест»
Ви вирішили отримати кредит на розвиток
свого господарства. Вам потрібно обрати найвигідніші умови.
У цьому матеріалі містяться відповіді на такі
запитання:
 Як обрати надійного фінансового партнера та
не потрапити в пастку псевдокредиторів.
 Як обрати оптимальні умови кредитування
(термін, графік платежів, забезпечення) під
потреби Вашого господарства.
 Як вирахувати реальну вартість кредиту та
обрати найвигідніші умови.
 Як визначитися, чи вигідно Вам брати кредит для розвитку свого господарства на запропонованих умовах.
 Як правильно виконувати умови кредитного
договору, щоб убезпечити себе від можливих
проблем.
1. Як обрати надійного фінансового
партнера та не потрапити в пастку
псевдокредиторів?
Кредити на розвиток сільського господарства
в Україні надають здебільшого банки та кредитні спілки. При виборі фінансового партнера необхідно бути особливо уважними, адже останнім
часом в Україні стала розповсюдженою діяльність псевдокредиторів.
Псевдокредитори — це шахраї, які видають
себе за фінансові установи, обіцяють надати
значні суми коштів у кредит без довідки про доходи, поруки та застави. Такі оголошення можна
зустріти на кожному кроці. Зазвичай схема їхніх
дій проста: вони обіцяють перерахувати гроші,
але пропонують позичальнику внеcти перший
платіж наперед, «у рахунок майбутніх платежів»
або під іншим приводом. Зробивши цей платіж,
а то й кілька платежів, людина чекає на гроші,

але їх не отримує. Потім, зазвичай, з’ясовується,
що багатосторінковий документ, що їй дали підписати, не є кредитним договором. Цей договір
не дає їй можливості отримати обіцяні гроші, але
зобов’язує її постійно сплачувати платежі та навіть передбачає величезні санкції за порушення
їх сплати. Таких випадків, на жаль, уже десятки
тисяч по Україні. Як розпізнати псевдокредитора? Ось 10 ознак, що мають насторожити:
1. Гроші пропонують «легко» та «швидко»
(велику суму, без застави чи поруки, за лічені
хвилини).
2. Офіс такої установи з’явився на цьому місці
нещодавно.
3. Назва її може нагадувати назву якоїсь відомої фінансової установи, але не повністю
співпадати з нею.
4. Вам не дали уважно прочитати договір перед
підписанням, або він такий великий і надрукований настільки дрібним шрифтом, що вивчити його фізично неможливо.
5. Назва договору — не «Кредитний договір», а
якийсь інший вид договору чи просто
«Договір».
6. Вас попросили негайно зробити платіж у рахунок Ваших «майбутніх платежів» або під
іншим приводом.
7. Вас попередили, що гроші Ви отримаєте в
кінці… (тижня, місяця, кварталу, року) або
«після розподілу коштів».
8. Договір передбачає занадто великі санкції за
прострочення платежів.
9. Співробітник установи «не має компетенції»
відповідати на якісь Ваші питання або зовсім
не цікавиться особливостями Вашого сільського господарства;
10. Біля офісу або в офісі Ви зустрілися з незадоволеними клієнтами, чи персонал установи
явно від когось ховається.

Якщо Ви виявили хоча б кілька з ознак псевдокредитора —
не ризикуйте! Звертайтеся тільки у відомі банки та кредитні спілки!
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2. Як обрати оптимальні умови кредитування (термін, графік платежів, забезпечення) під потреби вашого господарства?
Перш за все, визначте для себе, на яких умовах хочете отримати кредит для розвитку господарства. Ось 10 запитань, на які варто відповісти. Це допоможе зрозуміти, який кредит Вам
потрібен:
1. Яку суму кредиту Ви хочете отримати?
2. На який термін Ви розраховуєте взяти кредит?
3. Який кредит Ви хочете: інвестиційний (на
придбання техніки, нерухомості), щоб поповнити обігові кошти чи споживчий кредит?
4. Вам потрібен одноразовий кредит чи кредитна лінія*?
5. Що Ви можете запропонувати в заставу?
6. Чи маєте Ви знайомих або родичів, котрі могли б стати Вашими поручителями?

7. Як Вам зручно буде повертати кредит — з
нарахуванням відсотків на залишок суми,
рівними платежами (ануїтет) чи за індивідуальним графіком?
8. Чи може так статися, що Ви повернете кредит завчасно? Відповідно, чи має бути така
можливість передбачена в договорі?
9. Чи може так статися, що Ви через якісь причини не зможете повернути кредит вчасно?
Чи має передбачатися можливість реструктурувати або відтермінувати повернення кредиту?
10.І головне — яку суму Ви можете повертати
щомісячно в рахунок погашення кредиту?
Відповідайте на це питання, виходячи з прогнозу доходів і витрат Вашого господарства в
подальших періодах.

Порада: якщо Ви відповісте на ці питання письмово, зможете
чітко сформулювати власні потреби в кредитуванні.
Крім того, Ви не забудете з’ясувати всі нюанси щодо умов
кредитування в кредитного інспектора відповідної фінансової
установи та зможете ці умови порівняти.
* КРЕДИТНА ЛІНІЯ (credit line) — кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого договором терміну
банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються
від умов одноразового надання кредиту.
Виділяють два різновиди кредитної лінії: рекомендована лінія (Advised Line) або підтверджена лінія (Confirmed Line).
У період дії кредитної лінії в межах встановленого ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї потреби в них. У договорі на відкриття та обслуговування кредитної лінії передбачають усі умови кредитування, в тому числі ступінь безумовності підтримки та обслуговування кредитної лінії.
Кредитування на умовах кредитної лінії використовують у тому випадку, коли позичальник періодично потребує
значних коштів або наперед не може точно визначити необхідну суму кредиту. За користування кредитною лінією банки, як правило, стягують додаткову плату або ж відкривають такі лінії тільки надійним клієнтам. Розрізняють поновлювану та непоновлювану кредитну лінію.
Джерело: офіційний сайт Національного банку України
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3. Як вирахувати реальну вартість кредиту й обрати найвигідніші умови
Коли Ви відповіли на запитання щодо кредиту, цим самим задали його параметри. Тепер залишилося обрати найвигіднішу пропозицію, що відповідатиме саме Вашим потребам.

Номінальна відсоткова ставка, яку Вам називають, здебільшого
є нічим іншим, як рекламним трюком. Щоб дізнатися реальну ціну,
необхідно визначити сукупну вартість кредиту.
Щоб вирахувати сукупну вартість кредиту, Вам необхідно зробити 3 кроки:
1. Обчисліть суму загальної переплати за Вашим кредитом. Зазвичай її можна знайти в договорі або вирахувати з графіку платежів. Попросіть кредитного інспектора показати або обчислити її для Вас. Запишіть цю суму ось так:
«Переплата = …»
2. Запитайте кредитного інспектора, чи потрібно сплачувати одноразову та/чи щомісячні

комісії за цим кредитом. Запишіть це так:
«Одноразова комісія = …»,
«Сума щомісячних комісій = розмір щомісячної комісії * кількість місяців кредитування = …»
3. Додайте до розміру переплати розмір одноразової комісії та суму щомісячних комісій, і Ви
отримаєте сукупний платіж на користь кредитної установи. Запишіть це так:
«Сукупний платіж за кредитом на користь
кредитної установи = …»

Порада: ці суми сукупного платежу на користь кредитної установи
варто обчислити й потім порівняти в кількох фінансових установах
та обрати, де найдешевше.
Але ми ще не про все дізналися. На цьому можна закінчити, лише якщо Ви берете кредит під
поруку або забезпечення неустойкою. Коли ж Ви
пропонуєте майно в заставу (авто, техніку або
нерухомість), обчисліть додаткові витрати:
 вартість оцінки майна;

 вартість страхування предмета застави

та/або Вашого життя;

 вартість послуг нотаріуса
 тощо.
Додавши суму цих витрат до сукупних платежів на користь фінансової установи, Ви отримаєте сукупну вартість кредиту:
«Сукупна вартість кредиту = …»

Обов’язково поставте всі необхідні питання кредитному
інспекторові й обчисліть всі належні суми, до копійки!
Ви маєте розуміти реальну вартість кредиту
для свого господарства!
4. Як визначитися, чи вигідно вам брати кредит для розвитку свого господарства
на запропонованих умовах?

Після того як Ви визначили сукупну вартість кредиту
й щомісячний платіж, ще раз перевірте себе — чи варто брати
кредит, чи буде він корисним господарству?
Коли Ви шукаєте кредит на розвиток свого
господарства, поставте собі такі питання:
 Чи перекриє очікуваний дохід вартість кредиту?
 Чи зможете дотримуватися графіка платежів?

Чи матимете достатньо грошей, щоб погашати кредит?
 Чи є фінансова «подушка безпеки» на випадок, якщо щось піде не так, і Ви не матимете
очікуваних ресурсів для оплати кредиту?
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Щоб відповісти на ці запитання, ведіть чіткий облік руху грошових коштів господарства,
сімейний бюджет чи «Блокнот фермера», щоб
знати свої фінансові потоки. Це дозволить визначити, який розмір платежу за кредитом Ви
можете собі дозволити на місяць.

Якщо Ви відповіли «так» на всі ці запитання,
кредит стане ефективним помічником у розвитку господарства.
Якщо ж «ні» хоча б на одне з них, ще раз уважно зважте всі «за» та «проти» перш ніж взяти на
себе фінансові зобов’язання.

Навіть виплачуючи кредит, відкладайте не менше 10 %
свого щомісячного доходу для створення фінансової
«подушки безпеки».
5. Як правильно виконувати умови кредитного договору, щоб убезпечити себе від можливих проблем?
Якщо Вас влаштували всі умови, і Ви готові
підписати кредитний договір, ось 10 порад, як
правильно підписувати й виконувати умови кредитного договору:
Уважно прочитайте кредитний договір й інші
супутні договори (застави, поруки тощо), зверніть увагу на головні пункти. Не покладайтесь
лише на слова кредитного інспектора, яким би
переконливим чи компетентним він не здавався!
Візьміть собі другий екземпляр «Кредитного
договору», договорів застави, поруки тощо.
Візьміть візитівку кредитного інспектора,
домовтеся, що будете звертатися до нього за порадою, якщо це буде Вам потрібно.
Зробіть копію договору та запам’ятайте, де
вона лежить, на випадок втрати оригіналу.
Занотуйте собі чіткий графік платежів і розробіть систему нагадувань про черговий платіж.
Остерігайтеся прострочення виплат навіть на
день!

34

Контролюйте залишок основної суми кредиту,
уникайте виникнення будь-якої простроченої
заборгованості.
Зберігайте всі квитанції про сплати!
Після закриття кредиту обов’язково візьміть
довідку про те, що кредит закритий, все виплачено та фінансова установа не має до Вас претензій.
Сформуйте папку, куди покладіть договір, усі
квитанції та довідку про закриття кредиту, і зберігайте її не менше 3 років.
Виведіть з реєстру обтяжень Вашу власність,
якщо Ви надавали її в заставу.
Слідуючи цим порадам, Ви зможете обрати
вигідні умови кредитування Вашого господарства та співпрацювати з надійними фінансовими
установами на партнерських засадах.
Підготовка цієї публікації стала можливою
завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проекту «АгроІнвест в
Україні»
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