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УВАГА! На сайті ВАКС нові розділи
На сайті ВАКС було створено нові розділи й підрозділи.
Зокрема, члени ВАКС й усі, кого цікавить діяльність кредитних спілок, зможуть
ознайомлюватися з квартальними звітами про діяльність кредитних спілок-членів
ВАКС у розділі «Фінансова аналітика».
Про результати фінансової діяльності УОКС можна дізнатися в підрозділі
«Фінансові показники», розділу «УОКС».
Коротка історія ВАКС представлена в підрозділі «Історія асоціації», розділу «Про
ВАКС».
Крім того, відтепер на сайті ВАКС є розділ для споживачів фінансових послуг —
«Споживачам — членам КС».
Тут дійсні та потенційні члени кредитних спілок знайдуть відповіді на найбільш
поширені питання, зможуть прочитати про те, як варто обирати кредитну спілку,
що регулює діяльність кредитних спілок в Україні тощо.
Також у цьому розділі є «Довідник члена кредитної спілки: кредитні та депозитні
послуги кредитних спілок», виданий на замовлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за сприяння Проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» Німецької кооперативної асоціації «Райф-файзен» (DGRV) та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
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ВІДБУЛАСЯ ХІІ ЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Учасники ХІІ чергової Конференції ВАКС, м. Київ, 9 лютого 2012 р.

9

лютого
2012
року,
в місті Києві, відбулася
ХІІ чергова Конференція Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок, в якій взяли участь
104 представники кредитних
спілок-членів ВАКС.
Згідно з питаннями порядку
денного ХІІ чергової Конференції були затверджені такі рішення:
І. По питанню «Про діяльність ВАКС у 2011 році»:
1.1. Затвердити звіт про
діяльність Правління ВАКС
у 2011 році.
1.2. Затвердити звіт про
діяльність ВАКС у 2011 році
(див. нижче).
ІІ. По питанню «Про фінансову діяльність ВАКС у
2011 році»:
2.1. Погодити та прийняти
до уваги інформацію про фінансову діяльність ВАКС у другому півріччі 2011 р.
2.2. Затвердити звіт про роботу Ревізійної комісії ВАКС
у 2011 році.
ІІІ. По питанню «Про фінансування діяльності ВАКС
у 2012 році»:
3.1. Погодити бюджет ВАКС
на І півріччя 2012 року.
3.2. У разі наявності заборгованості по членським внескам
у кредитних спілок-членів

ВАКС, надавати можливість
участі в навчальних заходах
ВАКС при умові сплати повної
вартості навчання.
ІV. По питанню «Основні
напрямки діяльності ВАКС
на 2012 рік»:
4. Затвердити основні напрямки діяльності ВАКС на
2012 рік.
V. По питанню «Внесення
змін та доповнень до внутрішніх документів ВАКС»:
5. Затвердити Статут ВАКС
у новій редакції.
VІ. По питанню «Співпраця з ПЗВ. Встановлення професійного фінансового стандарту членів ВАКС»:
6.1. Затвердити Професійний фінансовий стандарт членів ВАКС.
6.2. Доручити Правлінню
ВАКС визначити порядок запровадження Професійного фінансового стандарту ВАКС
у діяльності членів ВАКС. Доручити Правлінню ВАКС узгодити
з Радою Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів» порядок взаємодії ВАКС
та Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» при
запровадженні Професійного
фінансового стандарту ВАКС
у діяльності членів ВАКС.

VІІ.І. По питанню порядку
денного «Щодо спроби кинути тінь на окремих форумах
на ділову репутацію Канадської програми зміцнення
кредитних спілок в Україні
та окремих діячів українського кредитного руху Канади»:
7.1.1. Визнати відповідну
анонімну інформацію, поширену на окремих форумах, наклепницькою та негідною.
7.1.2. Надіслати лист до
Української кооперативної ради
Канади з поясненням позиції
членів ВАКС щодо спроби кинути тінь на ділову репутацію Канадської програми та окремих
представників українських кредитних спілок Канади (текст
листа розміщено в закритій
зоні сайту ВАКС). Запропонувати Українській кооперативній
раді Канади необхідну юридичну й інформаційну підтримку в
разі проведення заходів із публічного спростування зазначеної інформації.
7.1.3. Звернутися до Кужель
Олександри Володимирівни,
ім’я якої згадується в зазначених обговореннях стосовно діяльності кредитних спілок,
з пропозицією ознайомитися
з достовірною інформацією щодо сучасного стану українського
кредитного руху та, за потреби,
провести зустрічі з представниками ринку.
VІІ.ІІ. По питанню порядку денного «Щодо висловлювань
заступника
Голови
Держфінпослуг І. О. Говорун
у телеефірі каналу «Україна», якими була проведена
аналогія
між
діяльністю
кредитних спілок та діяльністю закладів ігрового бізнесу»:
7.2.1. Визнати неприйнятними та неприпустимими необ5
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ґрунтовані публічні висловлювання, що дискредитують діяльність ринку кредитних спілок,
з боку посадових осіб профільного державного регулятора.
7.2.2. Вимагати від Держфінпослуг та каналу «Україна»
публічно вибачитись перед кредитними спілками та їхніми
членами за такого роду висловлювання.
7.2.3. Виконавчій дирекції
ВАКС відповідний витяг з протоколу ХІІ чергової Конференції
ВАКС офіційно надати до
Держфінпослуг та інформувати
членів ВАКС про заходи реагування, вжиті регулятором у відповідь на це звернення.

VІІ.ІІІ. По питанню порядку денного «Щодо оприлюдненого Держфінпослуг проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про кредитні спілки» (щодо
асоційованих осіб)»:
7.3.1. Визнати неприйнятною, безпідставною та дискримінаційною запропоновану регулятором редакцію законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про кредитні спілки» (щодо асоційованих осіб)».
7.3.2. Доручити Виконавчій
дирекції ВАКС супроводжувати
зазначений законопроект на
всіх стадіях його проходження
та протидіяти його прийняттю

в редакції, що запропоновано
Держфінпослуг.
Натомість опрацювати та
просувати редакцію законопроекту, де буде збережено реальний баланс між потребами
в мінімізації операційних ризиків у процесі діяльності органів
управління кредитних спілок та
безумовним правом членів кредитних спілок як їх співвласників на вільне волевиявлення
при формуванні особового складу таких органів.

Постійна адреса новини
на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=521

Про діяльність ВАКС у 2011 році
За звітний період до ВАКС
вступило 18 кредитних спілок
і було виключено 13 кредитних
спілок. Таким чином, зараз членами ВАКС є 156 кредитних
спілок, що складає близько 25 %
від загальної кількості кредитних спілок в Україні.
При цьому загальна кількість
членів кредитних спілок-членів
ВАКС становить 51 % від загальної кількості членів кредитних спілок України.
Загальна сума активів кредитних
спілок-членів
ВАКС
складає 35 % на ринку кредитних спілок України.
Протягом звітного періоду
відбулися такі важливі заходи:
- І міжнародний науковопрактичний форум учасників
ринку кредитної кооперації, в
якому взяли участь 83 представники ринку кредитної кооперації України, міжнародні партнери та державні службовці;
- ХІ чергова Конференція
ВАКС, в якій взяли участь 56
членів Асоціації особисто й
54 — за дорученням;
- Конференція «Соціальна
6

програма: зелений туризм. Гуцульський феномен — мистецтво жити й творити» в м. Косові
за ініціативи КС «Косівська» та
за підтримки ВАКС і проекту
GIZ/DGRV. Послухати про досвід КС «Косівська» та дізнатися
про програму зеленого туризму
завітало близько 50 фахівців
кредитних спілок з різних регіонів.
У звітному періоді було організовано та проведено низку
важливих для ринку кредитних
спілок
загальнонаціональних
кампаній, зокрема, таких як:
«Дамо позитив!», «День відкритих дверей», «Кредитні спілки
«ЗА»
добро
в
серцях»
та
«Інформування
громадськості
та державних органів регіонів
про соціально-економічні досягнення кредитних спілок». Було
проведено загальне опитування,
щоб визначити офіційну позицію ВАКС з ключових питань
подальшого розвитку української кредитної кооперації, в якому взяли участь 110 членів
ВАКС, і були прийняті Директиви ВАКС.

Протягом звітного періоду
ВАКС активно працювала за
такими напрямками:
- законодавчі ініціативи;
- представництво професійних інтересів членів ВАКС;
- інформаційна підтримка;
- збір та аналіз звітності;
- консалтинг;
- навчання;
- взаємодія з обласними асоціаціями;
- міжнародна співпраця.
Законодавчі ініціативи
ВАКС активно брала участь
у всіх законодавчих процесах,
що стосуються ринку кредитної
кооперації.
За пропозиціями ВАКС і ПЗВ
Держфінпослуг було перенесено
термін подання звітних даних
кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками
за новими формами та через
web-інтерфейс на офіційному
сайті Держфінпослуг у режимі
on-line на 01.01.2012, а також
було продовжено термін дії послаблених фінансових нормативів до 30.06.2011 р.
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Разом з ПЗВ, ВАКС досягла
компромісу з Держфінпослуг
у питані виведення кредитних
спілок з-під дії рамкової методики формування та використання небанківськими фінансовими установами страхових
резервів і розробки натомість
змін до розпорядження № 7,
яке є спеціальним нормативноправовим актом у сфері регулювання
діяльності кредитних
спілок.
ВАКС
супроводжувала
в
Держфінпослуг і Держпідприємництві пакет проектів нормативно-правових
актів,
що
мають відношення до регулювання процедури ліцензування
діяльності кредитних спілок.
ВАКС у співпраці з консультантами профільних комітетів
Верховної Ради України та незалежними експертами опрацювала пропозиції щодо змін
і доповнень до законопроекту
№ 2256 «Про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
України з питань діяльності системи кредитної кооперації» під
час підготовки до розгляду
в другому читанні.
ВАКС надала свої пропозиції
на адресу Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових
послуг» (реєстраційний номер
7511), яким, у тому числі, передбачено внесення змін до Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
ВАКС супроводжувала в комітетах Верховної Ради України
законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо національних комісій, що здійснюють
державне регулювання природ-

них монополій, у сфері зв’язку
та інформатизації, ринків цінних
паперів
і
фінансових
послуг» (реєстраційний номер
8403).
ВАКС надала свої пропозиції
до законопроекту «Про внесення змін і доповнень до деяких
законів України» щодо регуляторної політики», підготовленого
з метою коригування порядку
прийняття та легалізації нормативно-правових актів фінансових регуляторів.
ВАКС надала свої зауваження та пропозиції до проекту
Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України
(щодо примусової санації або
ліквідації неплатоспроможних
кредитних спілок)» та до проекту Закону України «Про Фонд
гарантування вкладів членів
кредитних спілок».
ВАКС та ПЗВ звернулися до
Голови Комітету з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики
Верховної Ради України Хомутинніка В. Ю. з проханням
взяти до уваги пропозиції до
проекту змін до Податкового
кодексу України та деяких
законодавчих актів України
(щодо удосконалення деяких
норм
Податкового
кодексу
України, який доопрацьовувався до другого читання).
ВАКС на прохання народного депутата О. Білозір виносила
на обговорення проект Закону
України «Про деякі заходи щодо
фінансової стабілізації діяльності кредитних спілок».
ВАКС направила до державних органів Відкрите звернення, де зазначила, що в оприлюдненому Держфінпослуг 11 липня 2011 року проекті нової
редакції Концепції розвитку
системи кредитної кооперації
міститься значна кількість концептуальних протиріч і положень, які в разі прийняття можуть використовуватися неод-

нозначно, а відповідно не забезпечують вирішення сучасних
проблем ринку кредитних спілок і не утворять належних
передумов для подальшого розвитку та стабільної діяльності
національного кредитно-кооперативного руху.
ВАКС надала до Держфінпослуг і Держкомпідприємництва
свої зауваження щодо проекту
розпорядження «Про затвердження Стандартів надання
адміністративних послуг Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України».
Це було зумовлено тим, що
до асоціації надійшли скарги
від учасників ринку кредитних
спілок щодо неможливості отримати в Держфінпослуг необхідну інформацію з питань, які
виникають під час отримання
адміністративних послуг.
Крім того, ВАКС надала свої
зауваження та пропозиції до 10
проектів нормативно-правових
актів Держфінпослуг, Держфінмоніторингу та Аудиторської
палати України.
Представництво
професійних інтересів
членів ВАКС
ВАКС звернулася до Голови
Держфінпослуг з пропозицією
започаткувати діалог між державним регулятором і ринком
кредитних спілок, щоб предметно обговорити ініціативи Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок — запровадити реальні
механізми саморегулювання на
ринку кредитних спілок.
ВАКС взяла участь у засіданнях Громадської ради при
Держфінпослуг і робочої групи,
скликаної
Держфінпослуг
з
метою обговорення концептуальних питань подальшого розвитку системи кредитної кооперації.
ВАКС неодноразово зверталася до державних органів із
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запитами та робочими пропозиціями.
Зокрема, ВАКС звернулася
до Державної податкової служби України за роз’ясненнями
щодо окремих питань діяльності
кредитних спілок і питань застосування положень Податкового кодексу України.
ВАКС звернулася до Держфінпослуг, Держкомпідприємництва та Мінфіну щодо проекту розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження змін до
розпорядження Держфінпослуг
від 29.12.2003 р. № 188 «Про
встановлення плати за видачу
ліцензій».
ВАКС звернулася до Держфінпослуг з приводу виключень
кредитних спілок з Державного
реєстру фінансових установ.
ВАКС на прохання своїх членів звернулася до Державної
служби України з питань захисту персональних даних з листом
щодо надання роз’яснень з питань, що виникають під час
взаємодії з банками.
ВАКС взяла участь у низці
круглих столів, нарад, публічних обговорень, зокрема:
у
круглому
столі-обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» в сфері
регуляторної політики, що проводився Держпідприємництвом
із залученням представників
фінансових регуляторів і професійних об’єднань фінансового
та фондового ринків;
у засіданні робочої групи
при Держфінмоніторингу з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового
моніторингу-небанківських
установ, на якій було розглянуто типологію ризиків використання фінансових інституцій
у схемах відмивання коштів;
у робочій зустрічі з представниками державних органів,
ініційованій проектом DGRV/
GIZ «Підтримка фінансової ді-
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яльності в сільській місцевості»
з метою обговорення ключових
питань законодавчої реформи
в сфері діяльності ринку кредитних спілок;
у підготовці та проведенні круглого столу «Стабілізація
та розвиток кредитної кооперації для ефективного кредитування регіональної економічної
діяльності в Україні (законодавчі новації)», що проводився
під егідою Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів,
банківської
діяльності,
податкової та митної політики
за сприянням Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) і Німецького банку Розвитку (KfW);
у круглому столі «Роль
страхування депозитів у підтримці стабільності фінансової системи та забезпеченні захисту
прав споживачів фінансових
послуг», який відбувся у Верховній Раді України, організований
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб під патронатом
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та
митної політики за підтримки
Світового банку.
у кількох робочих засіданнях і нарадах, проведених
Держфінпослуг з метою врегулювання поточних питань взаємодії між регулятором і ринком
кредитних спілок.
Протягом звітного періоду
ВАКС працювала в робочій групі при Комітеті Верховної Ради
України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової
та митної політики, у Консультаційно-експертній раді при
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, у Громадській раді при
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
у Громадській раді при Державному комітеті з питань фінансового моніторингу (дану раду

очолює представник ВАКС),
у робочій групі з питань саморегулювання при Держпідприємництві.
Інформаційна підтримка
Підтримується та постійно
оновлюється офіційний сайт
ВАКС, що, зокрема, містить закриту зону, яка залишається
доступною лише для членів
ВАКС.
Постійно опрацьовуються та
направляються членам ВАКС
оперативні новини: у 2011 році
їх вийшло понад 170 випусків.
На тижневій основі оприлюднюється дайджест новин ВАКС,
який у тому числі містить огляд
актуальних публікацій у ділових
ЗМІ — у 2011 році вийшло понад 40 випусків.
З січня 2011 року ВАКС повернувся до випуску щомісячного видання «ВІСНИК КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ» у друкованому вигляді.
За звітний період видано
9 номерів «Вісника», які містили такі розділи: «Новини та події ВАКС, ПЗВ та УОКС»;
«Новини державних органів»,
«Роз’яс-нення державних органів», «Судова практика», «Законодавство ринку кредитних
спілок», «Міжнародна співпраця» а також інформацію про
діяльність обласних асоціацій та
кредитних спілок-членів ВАКС.
Збір та аналіз звітності
На виконання рішень Конференції та Правління ВАКС
систематично збирається та
аналізується звітність кредитних спілок-членів ВАКС.
Це надає членам ВАКС можливість здійснювати попередню
перевірку звітних даних до їх
подання у Держфінпослуг, що в
свою чергу зменшує кількість
помилок, а відповідно — заходів впливу до членів ВАКС.
Узагальнені цифри та аналітичні матеріали, отримані за

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

результатами обробки звітних
даних членів ВАКС, формують
інформаційну базу, необхідну
для проведення ВАКС відповідної діяльності в сферах представництва професійних інтересів
та піару.
Консалтинг
ВАКС в усній та письмовій
формі консультує своїх членів.
За звітний період переважно
надавалися консультації з таких
питань: щодо застосування законодавства в сфері легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; щодо
перевірок органами державної
влади; щодо виконання вимог
законодавства у сфері захисту
персональних даних; щодо застосування заходів впливу з
боку Держфінпослуг; щодо підготовки
заперечень/пояснень
на акти перевірок/актів про
порушення, скарг на рішення
про застосування заходів впливу; щодо внесення змін у внутрішні документи кредитних
спілок; щодо підготовки процесуальних документів до суду;
щодо оформлення документів
для отримання ліцензій; щодо
питань бухгалтерського обліку в
кредитній спілці; щодо оподаткування операцій з простроченими фінансовими активами;
щодо здійснення аудиторських
перевірок; щодо розподілу прибутку на паї та депозити; щодо
формування резервів.
По юридичним питанням
членам ВАКС надано 271 консультацію.
По бухгалтерським питанням
членам ВАКС надано 111 консультацій.
По загальним питанням членам ВАКС надано 902 консультації.
За звітний період 57 ліцензій
отримали 46 членів ВАКС (57 %
від загальної кількості кредитних спілок, що отримали ліцензії в 2011 році).

Для членів ВАКС було опрацьовано аналітичний документ
«Узагальнення норм законодавства України в частині повноважень правоохоронних органів
на ринку кредитної кооперації
та рекомендації щодо дій працівників
кредитних
спілок
у відносинах з правоохоронними органами».
Для членів ВАКС у зв’язку
з останніми змінами в законодавстві в сфері фінансового
моніторингу, були розроблені
практичні рекомендації з приводу виконання кредитними
спілками норм нової редакції
Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.
Для членів ВАКС були розроблені рекомендації у зв’язку
з ухваленням Закону України
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» № 3462-VI, яким внесені
зміни до Закону України «Про
фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг», які набрали чинність
09.01.2012.
Для членів ВАКС були підготовлені роз’яснення щодо заповнення форми 1 ДФ.
Юридичними
службами
ВАКС і ПЗВ розроблено «Рекомендації щодо виконання вимог
законодавства про захист персональних даних».
У закритій зоні сайту ВАКС
акумульовано 44 методичних
рекомендацій і матеріалів на
актуальну для діяльності кредитних спілок тематику, розроблених фахівцями ВАКС і ПЗВ.
Навчання
Протягом звітного періоду
організовано та проведено 8
навчальних заходів:
- семінар «Особливості оподаткування діяльності кредитних спілок, що виникли в зв'язку з набуттям чинності Подат-

кового кодексу України»;
- семінар «Практичні аспекти здійснення корпоративного управління в кредитних
спілках»;
- семінар-практикум «Новини у законодавстві щодо
здійснення фінансового моніторингу в кредитних спілках»;
- круглий
стіл-практикум
«Кредитування енергоощадних
технологій як шлях до добробуту спілчан і кредитних спілок»;
- тренінг/фінансова
просвіта «Плануй майбутнє»;
- семінар «Питання правозастосування на ринку фінансових послуг»;
- семінар «Трудове законодавство в діяльності кредитних
спілок. Виконання вимог у сфері захисту персональних даних»;
- тренінг «Робота з боржниками кредитних спілок. Повернення боргів».
На прохання своїх членів
ВАКС у співпраці з Університетом банківської справи Національного банку України організувала два навчальних семінара
для касирів кредитних спілок
у Львові та Харкові.
ВАКС бере активну участь
в організації обов’язкового навчання для керівників і головних
бухгалтерів
кредитних
спілок у співпраці з Університетом банківської справи НБУ та
Міжрегіональним
інститутом
підвищення кваліфікації.
Усього у звітному періоді
в зазначених навчальних заходах взяли участь 478 фахівців
кредитних спілок.
Взаємодія ВАКС та обласних
асоціацій
Зараз в Україні зареєстровано 23 місцеві асоціації кредитних спілок, одна асоціація —
а саме Буковинська асоціація
кредитних спілок (Чернівецька
область) — знаходиться в стадії
реєстрації. Членами місцевих
асоціацій є 238 кредитних спі-
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лок, що становить 39 % від загальної
кількості
внесених
у Державний реєстр фінансових установ.
Зі всіма місцевими асоціаціями України підписаний Договір про співпрацю — щодо розподілу повноважень та поєднання зусиль задля ефективного захисту та представництва
інтересів
кредитних
спілоксвоїх членів та побудови ефективної
системи
кредитної
кооперації в Україні.
Також підписано тринадцять
Додаткових договорів до договору про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок та місцевими асоціаціями кредитних спілок.
Згідно з рішенням Правління
ВАКС від 23 серпня 2011 року
прийнято рішення про підписання додаткових договорів
між ВАКС та МАКС.
Місцеві асоціації кредитних
спілок у 2011 році активізували
свою роботу, у звітному періоді
вони організували та провели
64 різних заходи.
Велику увагу місцеві асоціації приділили інформуванню
громадськості про роботу кредитних спілок регіону.
Такі заходи як «Дамо позитив!», «День відкритих дверей»
та «Інформування громадськості
регіону
про
соціальноекономічні досягнення кредитних спілок у 2011 році» були
підтримані й запроваджені місцевими асоціаціями та надали
нового поштовху для розвитку
місцевих асоціацій.
Особливу увагу в своїй роботі місцеві асоціації приділили
круглим столам та розширеним
засіданням місцевих асоціацій,
участь в яких брала переважна
більшість кредитних спілок регіону.
Такі заходи, як наприклад
«Кредитні спілки сьогодні: особливості всеукраїнського та регіонального функціонування» —
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провела Рівненська асоціація
кредитних
спілок
(РАКС),
«Кредитна кооперація сьогодні:
основні тенденції розвитку» —
провела Асоціація кредитних
спілок
Запорізької
області
(АКСЗО), «Кредитна кооперація
сьогодні» — провела Асоціація
кредитних спілок Луганщини
(АКСЛ), «День відкритих дверей» — провела Чернігівська
обласна асоціація кредитних
спілок (ЧОАКС), надали можливість завдяки зусиллям місцевих асоціацій розпочати діалог
із суспільством та органами
державної влади.
Представники
Виконавчої
дирекції Всеукраїнської асоціації кредитних спілок у 2011 році взяли участь в двадцяти двох
заходах місцевих асоціацій та
кредитних спілок членів ВАКС.
Міжнародна співпраця
Чималу кількість напрямків
своєї діяльності ВАКС здійснює
завдяки підтримці та сприянню
німецького проекту технічної
допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» GIZ/DGRV.
У березні 2011 року відбувся
робочий візит представників
державних органів України та
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) до Німеччини, де вони ознайомлювалися
з діяльністю німецької системи
кооперативних банків і практикою регулювання такої діяльності з боку держави та саморегулівних утворень.
Візит
був
організований
проектом GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності
в сільській місцевості».
З 25 березня до 1 квітня
2011 року з робочим візитом
в Україні перебувала делегація
кредитних кооперативів Росії,
до складу якої входили представники двох національних
і чотирьох регіональних об’єднань.

Метою візиту було ознайомитися з практикою діяльності
української системи кредитної
кооперації, роботою кредитних
спілок України в умовах упровадження спеціального нагляду
з боку держави. За результатами візиту російські й українські
колеги домовилися про початок
довгострокової співпраці.
На запрошення Національної спілки кредитних спілок
і
кооперативів
Киргизстану
(НСКСіКК), Наринської регіональної Асоціації кредитних
спілок (НАКС) і Регіональної
Іссик-Кульської асоціації кредитних спілок (РІАКС) з 7 до
12 серпня 2011 року за підтримки GIZ/DGRV українська делегація в складі представників
кредитних спілок-членів ВАКС
і Об’єднання кредитних спілок
«ПЗВ» та представників виконавчої дирекції ВАКС і ПЗВ
взяла участь у низці робочих
зустрічей з представниками
кредитних спілок Киргизстану,
а також у круглому столі «Коопе
-ративна система. Досвід і роль
кооперативних банків».
За ініціативи ВАКС, згідно
з рішенням Екзекутиви УСКР
відбувся круглий стіл, присвячений сучасному стану українського кредитно-кооперативного руху.
ВАКС та ОКС ПЗВ 23 вересня 2011 року підписали Меморандум про взаєморозуміння та
співпрацю з компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», яка впроваджує проект «АгроІнвест», що
фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (АМР).
Співробітництво/
партнерство
ВАКС постійно співпрацює
з ПЗВ, УОКС й аудиторською
фірмою «АВС».
У звітному періоді ВАКС та
Аудиторська палата України
підписали Договір про співкобітництво.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

Затверджено рішенням
XII чергової Конференції ВАКС
від 09.02.2012

Професійний фінансовий стандарт членів ВАКС
1. Фінансовий стан кредитних спілок-членів ВАКС, повинен відповідати вимогам, встановленим
цим Професійним фінансовим стандартом, що передбачає дотримання кредитною спілкою в своїй
фінансовій діяльності відповідних граничних значень у розрізі окремих фінансових нормативів, а саме:
достатність капіталу (2.2.1) — не менше 8 %;
платоспроможність (2.2.2) — не менше 5 %;
резервний капітал (2.2.3) — не менше 3 %;
прибутковість (3.3.1) — не менше 80 % та при цьому не містити ознак неплатоспроможності, визначених в Положенні про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи
управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04 № 7;
прострочені кредити до кредитного портфеля (3.1.2) — не більше 20 %;
проблемні кредити до власних коштів (3.1.1) — не більше 150 %;
великі ризики (3.2.3) — не більше 550 %;
сформовано резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок відповідно до
вимог нормативно-правових актів державного регулятора.
2. Усі кредитні спілки-члени ВАКС обов’язково беруть участь в інформаційному проекті «Відкрита
кредитна спілка», що передбачає розкриття базової фінансової інформації про діяльність кредитної
спілки. ВАКС співпрацює з об’єднанням кредитних спілок «Програма захисту вкладів» у рамках адміністрування інформаційного проекту «Відкрита кредитна спілка».
3. У випадку недотримання граничних значень фінансових нормативів, встановлених у пункті 1
Професійного фінансового стандарту членів ВАКС, кредитна спілка-член ВАКС повинна покращити
свій фінансовий стан в порядку та строки, визначені складеним кредитною спілкою планом фінансового оздоровлення. Такий план фінансового оздоровлення складається кредитною спілкою самостійно
або із залученням на її запит консультантів з боку ВАКС.
4. План фінансового оздоровлення надається кредитною спілкою до Виконавчої дирекції ВАКС з метою визначення комплексу необхідних заходів для підтримки кредитної спілки в процесі запровадження відповідного плану фінансового оздоровлення. В процесі розробки та реалізації зазначеного плану
заходів Виконавча дирекція ВАКС, за потреби, може залучати зовнішніх експертів, зокрема, фахівців
ПЗВ.
5. Виконавча дирекція ВАКС періодично інформує Правління ВАКС про фінансовий стан кредитних
спілок-членів ВАКС та вжиті, у разі потреби, заходи з метою підтримки кредитних спілок в процесі
реалізації ними власних планів фінансового оздоровлення.

ПРИЗНАЧЕНІ ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
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лютого Указом Президента № 108/2012 Андрія Леонідовича Стасевського
призначено Головою Національної комісії, що здійснює держа-

вне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Також, 17.02.2012 Указами
Президента Членами Національної комісії, що здійснює держа-

вне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, призначені:
Берлін В. М.,
Бірюк С. О.,
Бурмака М. О.,
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Левченко В. П.,
Литвин А. В.
ВАКС вітає цих шанованих у
професійному суспільстві фахі-

вців і висловлює свою впевненість, що їхня праця сприятиме
зміцненню та розбудові фінансово-кредитної системи Украї-

ни.
Нагадаємо, Указом Президента ліквідовано Держфінпослуг.

НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВНЕСЕНО
ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

20

лютого 2012 року Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових

послуг, була внесена до Єдиного
Державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.

Голова Нацкомфінпослуг Стасевський Андрій Леонідович
приступив до виконання службових обов’язків.

ГОЛОВА НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРОВІВ РОБОЧУ НАРАДУ

Г

олова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Стасевськи й
Ан дрій
Ле он і дов и ч
21 лютого провів робочу нараду. Голова окреслив стратегічні напрямки роботи колективу: рішуче та всебічне запо-

бігання корупції в новоствореному регуляторі, забезпечення максимальної відкритості й прозорості його діяльності, постійне підвищення
рівня довіри всіх учасників
ринку до Нацкомфінпослуг.
Голова Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, наголосив
на необхідності ефективно
захищати законні права громадян-споживачів фінансових послуг і всебічно сприяти
розвитку
підприємницької
діяльності на ринку фінансових послуг.

ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ
ПІД ЧАС ПЕРЕДАЧІ «ВИМІР ЖИТТЯ:
ЕКОНОМІКА» НА «РАДІО-ЕРА»

В

ікторія Волковська, президент
Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(ВАКС), та Іван Вишневський,
голова правління Об’єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» (ПЗВ), 6 лютого 2012 р. взяли участь
у передачі «Вимір життя:
Економіка» на «Радіо-Ера»
(FM 96.0). Передача була присвячена кредитним спілкам.
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Зокрема, протягом години
експерти говорили про особливості кредитних спілок, їхню
відмінність від банків й інших
фінансових установ, про стан
кредитно-кооперативного ринку в Україні, перспективи
створення Фонду гарантування вкладів членів кредитних
спілок і можливість впровадження саморегулювання на
ринку. Також керівники об’єд-

нань розповіли про те, яким
чином обирати кредитну спілку й на що варто звертати
особливу увагу громадянам,
які вирішують, чи ставати
вкладниками або позичальниками кредитної спілки.
У другій частині передачі
експерти відповіли на питання слухачів, що надходили як
на електронну пошту радіостанції, так і по телефону.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

Представник ВАКС
взяв участь у відкритій
частині чергового
засідання Держфінпослуг
26 січня
Відбулося чергове засідання
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг.
Представник Ввеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(ВАКС), яка діє від імені й в інтересах членів асоціації, взяв
участь у відкритій частині цього засідання Держфінпослуг. На
засіданні, зокрема, розглядали
питання щодо схвалення для
оприлюднення проекту розпорядження Держфінпослуг «Про
погодження проекту Закону
України «Про внесення змін до
Закону України «Про кредитні
спілки» (щодо асоційованих
осіб)» та про погодження пропозицій і зауважень асоціацій
кредитних спілок до проекту
розпорядження «Про внесення
Змін до Порядку складання та
подання звітності кредитними
спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України».
Проекти нормативно-правових актів доопрацьовуються.

Відбулось чергове
засідання робочої групи,
створеної
при Держфінпослуг
на виконання
розпорядження КМУ
«Про затвердження
плану заходів щодо
врегулювання проблемних
питань кредитної
кооперації»
30 січня

Відбулось чергове засідання
робочої групи, створеної при
Держфінпослуг на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань
кредитної кооперації».
На засіданні були розглянуті
питання:
щодо встановлення чіткого обмеження розміру суми кредиту, наданого кредитною спілкою одному членові кредитної
спілки;
щодо спрощення процедури виключення з членів кредитної спілки, в тому числі шляхом запровадження механізму
виключення із членів кредитної
спілки осіб, які протягом кількох років не беруть участь
у діяльності кредитної спілки;
щодо встановлення обмежень щодо формування органів
управління кредитних спілок
особами, що пов’язані ознаками
першого-третього ступеню споріднення;
щодо зобов’язання кредитних спілок подавати Держфінпослуг інформацію щодо
виданих кредитів, отриманих
депозитів, складу органів управління.
Слід зауважити, що більшість питань, які розглядалися
на засіданні, були порушені Міністерством внутрішніх справ.
По першому питанню «Щодо
встановлення чіткого обмеження розміру суми кредиту, наданого кредитною спілкою одному
членові кредитної спілки» члени
робочої групи підтримали пропозицію Держфінпослуг, якою
запропоновано внести зміну до
Закону України «Про кредитні
спілки» та навести про те, що:
«Загальний розмір кредитів,
наданих одному члену кредитної спілки та його асоційованим особам, а також фермерських господарствам та
приватним підприємствам, які

знаходяться у його власності,
не може перевищувати 20
відсотків від капіталу кредитної спілки».
По другому питанню «Щодо
спрощення процедури виключення з членів кредитної
спілки, в тому числі шляхом
запровадження механізму виключення із членів кредитної
спілки осіб, які протягом кількох років не беруть участь
у діяльності кредитної спілки»
учасники засідання погодились
за основу в’язати та допрацювати пропозицію ВАКС: «Якщо
член кредитної спілки більше
трьох років не користується
послугами кредитної спілки, не
бере участі у загальних зборах
членів кредитної спілки, в тому
числі за довіреністю, та не бере
участь у формуванні капіталу
кредитної спілки, він може бути виключеним з членів кредитної спілки за рішенням спостережної ради кредитної спілки з наступним інформуванням
загальних зборів».
По третьому питанню «Щодо
встановлення обмежень щодо
формування органів управління кредитних спілок особами, що пов’язані ознаками
першого-третього ступеню споріднення» за основу взято пропозицію Держфінпослуг, якою
наведено, що: «До складу органів управління кредитної спілки
не можуть бути обраними або
призначеними особи, які є між
собою асоційованими (чоловік
або дружина, прямі родичі
(батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки),
прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича)».
Тут слід звернути увагу на
те, що учасники робочої групи
погодилися, що запропоновану
норму слід доопрацювати з урахуванням висловлених пропозицій. Так представник ВАКС
В. Волковська
запропонувала
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розглянути більш гнучкий варіант, наприклад: «Головами органів управління кредитної спілки
не можуть бути обраними або
призначеними особи, які є між
собою асоційованими (чоловік
або дружина, прямі родичі
(батько, мати, діти, рідні брати
та сестри, дід, баба, онуки),
прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина
прямого родича)».
По
четвертому
питанню
«Щодо зобов’язання кредитних
спілок подавати Держфінпослуг
інформацію
щодо
виданих
кредитів, отриманих депозитів, складу органів управління». Йдеться про інформування
Держфінпослуг про видачу кредитів/оформлення депозитів (з
зазначенням їх розмірів) тим
членам кредитної спілки, які
входять до органів управління
кредитної спілки. Учасникам
засідання запропоновано надати свої пропозиції/міркування
з цього приводу.
Ще учасниками групи було
розглянуто питання, також порушене представниками МВС,
щодо встановлення обмежень
проведення
безготівкових
операцій. Серед інших було
висловлено пропозицію повернутися до встановлення ліміту
каси, що категорично не підтримали як ВАКС, так і НАКСУ.
Прийнято рішення зробити
певні розрахунки та запропонувати шкалу, «до»-«від» якої можливо використовувати готівку
і коли слід надавати кредити
в безготівковій формі. Так серед інших було висловлено пропозицію «кредит до 50 000 грн
надається в готівковій формі,
більш 50 000 грн — у безготівковій».
Проте, представники ринку
зауважили що не підтримують
будь-які пропозиції щодо встановлення обмежень готівкових
операцій при внесенні грошей
на депозит.
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Представники ВАКС
і ПЗВ взяли участь
у робочій зустрічі
з фахівцями
Департаменту
пруденційного нагляду
Держфінпослуг
31 січня
У Держфінпослуг відбулася
робоча зустріч фахівців Департаменту пруденційного нагляду Держфінпослуг і запрошених
фахівців ВАКС, НАКСУ та ПЗВ.
На робочій зустрічі розглядали питання:
щодо внесення змін до розпорядження
Держфінпослуг
№ 177 від 25.12.2003 року,
яким затверджено «Порядок
складання та подання звітності кредитними спілками та
об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України»;
порядку розподілу доходів
кредитної спілки за умови
отримання кредитною спілкою
в рік виплати доходу поточних
збитків у період між закінченням фінансового року та проведенням загальних зборів;
впровадження Держфінпослуг подання електронної форми звітних даних кредитної
спілки за перший квартал
2012 року через веб-сайт
Держфінпослуг;
створення нормативної бази
Держфінпослуг щодо діяльності служби внутірньгого аудиту
в кредитних спілка;
різних підходів органів державної податкової служби до
оподаткування операцій із
зменшення кредитними спілками РЗПВ і страхового резерву.
По першому питанню: між
учасниками робочої зустрічі
досягнуто згоди, що необхідно
створити робочу групу з фахів-

ців Держфінпослуг та об’єднань
кредитних спілок по розробці
комплексних змін до Положення про фінансові нормативи
діяльності та критерії якості
системи управління кредитних
спілок та об’єднаних кредитних
спілок, а також паралельно розробляти зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України. У той же час, врахувати в подальшій роботі оприлюднені 9 грудня 2011 року зміни
до Порядку складання звітності.
По другому питанню: Держфінпослуг готує лист-відповідь
на письмовий запит ПЗВ щодо
особливостей порядку розподілу
доходів кредитної спілки за
умови отримання кредитною
спілкою в рік виплати доходу
поточних збитків у період між
закінченням фінансового року
та проведенням загальних зборів. Одразу після надходження
відповіді про неї буде повідомлено додатково.
По третьому питанню: відповідаючи на запитання фахівців об’єднань кредитних спілок,
фахівці Держфінпослуг надали
інформацію щодо етапів впровадження подання електронної
форми звітних даних кредитної
спілки за перший квартал 2012
року через офіційний веб-сайт
Держфінпослуг.
Подача
звітності
через
веб-сайт Дежнфіопослуг буде
здійснюватися із використанням іншого логіна та пароля,
ніж той, який наданий для доступу до Державного реєстру
фінансових установ.
Держфінпослуг планує почати роздавати логіни й паролі
кожній кредитній спілці для
входу в систему звітності на
веб-сайті шляхом вручення під
розсипку або розсилки листів на
адресу, вказану в Державному
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реєстрі фінансових установ.
Планується проведення практикумів для навчання фахівців
кредитних спілок, підготовки
методичних рекомендацій по
роботі з програмним забезпеченням.
По четвертому питанню:
представники ПЗВ і ВАКС акцентували увагу на необхідності
якомога швидше врегулювати
питання щодо порядку організації служби внутрішнього
аудиту та надання права кредитним спілкам залучати на
договірних умовах зовнішніх
спеціалістів для проведення
внутрішнього аудиту; без встановлення обов’язку щодо обов’язковості введення внутрішнього
аудиту в штат кредитної спілки.
По п’ятому питанню: фахівці Держфінпослуг запропонували звернутися з письмовим запитом від об’єднань кредитних
спілок та окремих кредитних
спілок з метою ознайомлення
з проблемою, що виникає в професійних учасників фінансового ринку з оподаткуванням операцій з формування РЗПВ
і страхового резерву з метою
подальшого ініціювання надання узагальненого податкового
роз’яснення щодо не включення
до оподаткованого доходу кредитної спілки суми коштів від
зменшення резервів кредитної
спілки.

Представник ВАКС
взяв участь у робочій
зустрічі з Головою Ради
підприємців Кабінету
Міністрів України
1 лютого
Відбулася робоча зустріч з
Головою Ради підприємців Кабінету Міністрів України. У цій
зустрічі взяли участь Голова

Ради підприємців Кабінету Міністрів України Козаченко Л. П.,
Президент ВАКС Волковська В. О., керівник німецького
проекту «Реформування фінансової діяльності у сільській
місцевості» GIZ/DGRV Анна
Гамбург, експерт Проекту
Олександр Митченок.
Під час зустрічі обговорювали питання діяльності ринку
кредитної кооперації та подальший розвиток кредитних спілок
в Україні. За підсумками зустрічі підготовлено та направлено
до Ради підприємців Кабінету
Міністрів України спільний
лист, в якому зокрема сказав
таке: «Як показує досвід країн
ЄС, кредитна кооперація є одним з найпотужніших мультиплікаторів регіонального економічного і соціального зростання,
каталізатором конкурентоспроможності економіки, а також важливим джерелом фінансування малого і середнього
бізнесу. Тільки в країнах ЄС членами кооперативних банків є
50 млн осіб. 46 % загального
обсягу кредитів малого та середнього бізнесу у Франції та Австрії забезпечує саме система
кооперативних банків. У Німеччині й Італії кожен четвертий
кредит виданий кооперативними банками. У Польщі частка
кредитної кооперації
становить 13 %.
Система кредитної кооперації України за 20 років своєї
діяльності набула важливої
соціальної функції — сьогодні
кредитні спілки об’єднують
понад 1 млн громадян України,
а активи системи становлять
2 432,8 млн грн.
Однак потенціал кредитної
кооперації ще далекий від оптимального рівня внаслідок недосконалої нормативно-правової
бази та організаційної системи.
Слід зауважити, що традиційна ринкова ніша кредитних
спілок — соціальне кредитуван-

ня, мікрокредитування на потреби дрібних підприємців, розвиток приватного підприємництва, фермерських і підсобних селянських господарств, професійних і релігійних громад. Кожен другий кредит надається для вирішення соціальних
питань пересічних громадян:
весілля, оздоровлення, навчання, будівництво, ремонт житла. Впроваджуються програми
«енергозбереження», «розвиток
зеленого туризму», «народні промисли». Проценти, отримані
громадянами по депозитним
вкладам, надають можливість
примноження їхніх доходів, збільшення заощаджень, прибавку
до пенсій.
В основному кредитні спілки орієнтовані на надання
фінансових послуг малозабезпеченим категоріям населення. Частина кредитних спілок працює по територіальній
ознаці, частина — на базі трудових колективів, профспілок,
громадських організацій і релігійних громад і обслуговують
переважно місцеве населення
(районні центри, СМТ, села),
де кількість банківських установ незначна. Кожна п’ята спілка працює в селищах і селах,
а ще половина — у районних
центрах та містах до 100 тис.
осіб.
Кредитні спілки є одним з
основних джерел короткострокового
кредитування
населення на місцевому рівні
і, на відміну від банків, які часто переходять під контроль
іноземного капіталу, — є виключно національною фінансовою системою.
На кінець 2010 р. у Черкаській області на кожні 5 гривень
банківських кредитів населенню видана 1 гривня ресурсів
кредитних спілок, у Закарпатській обл. — 7 до 1, у Тернопільській це співвідношення
становило 8 до 1. Вагома част-
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ка кредитів кредитних спілок у
Вінницькій, Івано-Франківській,
Луганській, Львівській, Чернівецькій та Чернігівській обл.
(співвідношення 11—15 до 1).
Кожен десятий кредит надається для розвитку приватного бізнесу (фермерство, ОСГ,
підприємництво). Цей показник
може бути значно більшим за
умови передбачення на законодавчому рівні розширення кола
споживачів послуг кредитних
спілок за рахунок юридичних
осіб.
Інформаційно: В Росії ще в
2009 р. прийнято Закон, яким
передбачена участь малих та
середніх підприємств в кредитній кооперації.
Сьогодні українська кредитна кооперація здатна
вдвічі підвищити доступ населення, особливо сільського,
до найбільш затребуваних
фінансових послуг, таких як
грошові перекази та сплата
поточних рахунків, що, на
жаль, не передбачено діючим
законодавством.
В умовах фінансової кризи кредитна кооперація довела свою життєздатність
та надійність. За оцінками
міжнародних експертів рівень
проблемних кредитів становить близько 30 %, тоді як
у банківській системі України
цей показник сягнув 50 %. Не
зважаючи на те, що для підтримки банківського сектора
Урядом було виділено десятки
мільярдів гривень проти жодної
гривні для кредитних спілок.
Без будь-якої підтримки ліквідності більшість кредитних
спілок, навіть, в умовах фінансової кризи продовжували
кредитувати населення, залишаючись фактично єдиним
джерелом фінансової підтримки для тисяч рядових українців.
Так протягом 2010 р. кредитними спілками було видано
300 тис. кредитів на загальну
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суму 2 135 млн грн. Протягом
2011 року кредити на невідкладні потреби отримали понад
287 тисяч громадян на загальну суму 2 354 млн грн.
У Львівській області кредитні спілки ініціювали та наразі
беруть активну участь у програмі енергозбереження, в рамках якої 6 260 родин отримали
кредити, а 15—20 % кредитної
ставки за цими кредитами були відшкодовані з обласного бюджету. В результаті дії програми населення області зменшило споживання газу на 4,18 %.
Протягом 2010—2011 років
кредитній кооперації вдалося
зберегти та створити близько
3,5 тис. робочих місць.
Проте, сьогодні як ніколи
кредитні спілки суттєво
обмежені в своїй діяльності.
Причина тому — застарілий
Закон України «Про кредитні
спілки» який, з метою усунення
необґрунтованих перешкод та
існуючих ризиків у діяльності
кредитних спілок на сучасному
етапі розвитку, вимагає істотних змін. Для подальшого розвитку системи кредитної
кооперації в Україні та підвищення її стабільності необхідним є удосконалення
системи управління зазначеним сектором, внесення змін
до чинного законодавства
відповідно до потреб сучасності та кращого міжнародного досвіду.
Зазначені зміни повинні передбачати таке:
І. Розвиток інститутів
саморегулювання, запровадження обов’язкового самоконтролю та внутрішнього
аудиту. В Росії, наприклад, ще
у 2009 році прийнято спеціальну законодавчу норму (частина
третя статті 35 Федерального
закону № 190 «О кредитной кооперации»), відповідно до якої кредитні кооперативи зобов’язані
вступити до саморегулівних

організацій протягом трьох
місяців після створення кооперативу.
ІІ. Утворення центральної
фінансової установи, завданням якої повинна стати підтримка ліквідності кредитних
спілок.
ІІІ. Створення нового або
приєднання кредитних спілок до існуючого банківського фонду гарантування вкладів (як це зроблено в Литві).
IV. Розширення кола споживачів послуг кредитних
спілок за рахунок юридичних
осіб, як це вже зроблено в Росії,
Киргизстані, Литві.
V. Розширення переліку
послуг кредитних спілок,
зокрема передбачення можливостей ведення розрахункових рахунків, грошових
переказів.
Кредитні спілки переконані,
що вдосконалення законодавчого забезпечення розвитку кредитної кооперації сприятиме
розв’язанню низки актуальних
питань, зокрема:
Соціальний блок:
- доступ малозабезпеченого населення до кредитних ресурсів та фінансових послуг;
- створення нових робочих
місць, підвищення надходжень
до бюджетів усіх рівнів;
- зростання доходів громадян України-членів кредитних
спілок.
Економічний блок:
- стимулювання попиту
на товари і послуги, зростання
товарообороту;
- кредитування малого та
середнього бізнесу, розвиток
сфери виробництва товарів і
послуг;
- підвищення стабільності
фінансової системи країни;
зниження залежності
країни від імпорту
енергоносіїв».
Також у цьому листі ВАКС,
членами якої є 158 кредитних
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спілок (25 % від загальної кількості — 610 кредитних спілок —
працюючих в Україні), які, в
свою чергу, об’єднують більш
півмільйона громадян (51 % від
загальної кількості усіх громадян-членів кредитних спілок),
звертається до Голови Ради підприємців з проханням «сприяти
розвитку системи кредитної
кооперації в України шляхом
підтримки необхідних і давно
назрілих законодавчих змін,
а також налагодження продуктивного діалогу між політиками, урядовцями та представниками сектору кредитних спілок
задля створення сприятливих
умов розвитку кредитної
кооперації в Україні як механізму стимулювання розвитку
підприємництва та підвищення
достатку пересічних українців».

Держфінпослуг відповіла
на звернення ВАКС і ПЗВ
щодо питань, які виникли
у зв’язку із внесенням
зміни в електронну
форму Реєстру
1 лютого
Держфінпослуг відповіла на
звернення ВАКС і ПЗВ щодо питань, які виникли в зв’язку із
внесенням зміни в електронну
форму Реєстру.
Держфінпослуг у відповідь
на звернення ПЗВ і ВАКС
(спільний лист № 01-101 від
16 грудня 2011 р. щодо питань,
які виникли в зв’язку із внесенням зміни в електронну форму
Реєстру в частині видів фінансових послуг, що надають кредитні спілки) надано можливість КС зазначати в Державному реєстрі фінансових установ
(ДРФУ) попередні назви видів
фінансових послуг. У зв’язку із
змінами Держфінпослуг перелі-

ку видів фінансових послуг у
ДРФУ повідомляємо таке:
1. Кредитні спілки можуть
зазначати в ДРФУ такі види
фінансових послуг як: «надання
кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів
та/або внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні
рахунки» та «надання кредитів
членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки», що повністю відповідає
видам діяльності, зазначеним
у ліцензіях.
2. У зв’язку зі змінами в КС
можуть виникнути проблеми
при заповненні реєстраційних
карток.
Для уникнення непорозумінь
слід дотримуватися такого алгоритму дій: для внесення змін до
інформації про КС чи її відокремлені підрозділи в ДРФУ треба:
1) Перевірити, чи зазначені
в реєстраційні картці юридичної особи — кредитної спілки
(Додаток 3) всі види послуг, що
надає чи планує надавати кредитна спілка. У випадку виявлення невідповідності — внести
зміни та повідомити Держфінпослуг.
2) Перевірити, чи співпадають назви видів фінансових
послуг у реєстраційній картці
юридичної особи (Додаток 3) та
реєстраційній картці відокремлених підрозділів (Додаток 4).
У випадку виявлення невідповідності — внести зміни та повідомити Держфінпослуг.
3) Внести інформацію, що
змінилася, до реєстраційних
карток.

Відбулося чергове
засідання Держфінпослуг
за участі представника
ВАКС

2 лютого
Відбулось чергове засідання
Держфінпослуг, у відкритій частині якого серед інших були
розглянуті питання:
Щодо оприлюднення найближчим часом інформаційного повідомлення щодо переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності небанківськими фінансовими установами.
Щодо змін до проекту Закону України «Про досудове вирішення спорів між споживачами фінансових послуг та фінансовими установами, крім
банків».
Щодо зауважень адвоката
Бойчука В. І. до проекту розпорядження Держфінпослуг
«Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України».
Так у зауваженнях В. Бойчука було запропоновано збільшити термін можливості подання
документів для отримання ліцензій з 90 на 120 днів та зменшити розмір плати за ліцензії
(проектом наведено розмір
12 500 грн за отримання ліцензії).
На засіданні В. Волковська,
Президент ВАКС, попросила
звернути увагу на те, що доволі
часто кредитній спілці доводиться неодноразово подавати
пакети документів для отримання ліцензій і саме цим викликані пропозиції В. Бойчука
збільшити термін строків можливого подання документів.
Також В. Волковська звернула увагу на те, що хоча йдеться
про вартість безстрокових ліцензій, на ринку цінних паперів
плата за ліцензію складає 5 000
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Січень — лютий 2012

гривень, ліцензії НБУ — до
5 000 грн.
Були розглянуті зауваження
Мін’юсту до розпорядження
Держфінпослуг від 30.12.2011
№ 821 «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та
про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів».
Запропоновано п. 3.7 виключити з Правил.
Також розглядалося питання
щодо внесення змін до порядку
подання звітних даних, затверджених розпорядженням Держфінпослуг № 177. Запропоновано продовжити роботу по опрацюванню змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України.

ВАКС надала до Держ
фінпослуг пропозиції
стосовно Плану заходів
щодо врегулювання
проблемних питань
кредитної кооперації
6 лютого
На виконання рішення робочої групи, що відбулася 30 січня
(більше про цю подію — на сайті ВАКС, новина від 30 січня),
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок на підставі пропозицій членів ВАКС та експертів
підготувала й подала до Держфінпослуг свої пропозиції.
Зокрема, ВАКС висловилася:
щодо встановлення чіткого
обмеження розміру суми кредиту, наданого спілкою одному членові кредитної спілки;
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спрощення процедури виключення з членів кредитної
спілки, в тому числі шляхом
запровадження
механізму
виключення із членів кредитної спілки осіб, які протягом
кількох років не беруть участь
у діяльності кредитної спілки;
встановлення
обмежень
щодо формування органів
управління кредитних спілок
особами, що пов’язані ознаками першого-третього ступеню
споріднення;
зобов’язання
кредитних
спілок подавати Держфінпослуг інформацію щодо виданих
кредитів, отриманих депозитів, складу органів управління;
встановлення
обмежень
проведення
безготівкових
операцій.
Нагадаємо, 30 січня 2012 р.
відбулося чергове засідання робочої групи, створеної при
Держфінпослуг на виконання
розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо
врегулювання проблемних питань кредитної кооперації».

ВАКС надала свої
пропозиції
до законопроекту
«Про споживче
кредитування»
16 лютого
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) направила народному депутату України,
раднику Президента України,
члену Комітету з економічних
реформ Полунєєву Ю. В. свої
пропозиції до законопроекту
«Про споживче кредитування».
Зокрема, ВАКС наголосила:
1. Поданий для аналізу законопроект фактично врегульовує

питання договірних взаємовідносин між кредитодавцем та
споживачем. Видається, що
вирішення питання в окремому
законі не є доцільним, оскільки
більшість положень законопроекту вже містяться в чинному
законодавстві, зокрема, у параграфі 2 глави 71 ЦК України,
Законі України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (у тому числі у статті 6), та
Законі України «Про захист
прав споживачів» (зокрема, у
статті 11).
2. В законопроекті не врегульовано купівлю товарів в розстрочку або з відстрочкою платежів, купівля в групах.
3. Прийняття закону може
призвести до скорочення споживчих кредитів, оскільки:
1) звернення стягнення на
майно споживача за його зобов‘язаннями за договором про
споживчий кредит дозволяється
виключно на підставі рішення
суду. Кредитодавець суттєво
обмежується в своєму праві на
захист порушеного права (адже
цивільне законодавство передбачає ряд способів захисту прав
кредитора, серед яких звернення стягнення шляхом виконавчого напису нотаріуса);
2) на кредитора покладається зобов’язання, яке на практиці не можливо реалізувати —
обов’язок надати споживачу
інформацію про вартість послуг
третіх осіб (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо). Банк чи інша фінансова
установа не може заздалегідь
розрахувати точну суму оплати
їх послуг. Але в той самий час
буде нести відповідальність за
зміну суми оплати послуг третіх
осіб;
3) у випадку, якщо сума,
одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги
кредитодавця, він не має права
отримати суму, якої не виста-
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чає, з іншого майна споживачафізичної особи. У проекті не
визначено, хто саме буде відповідати перед іпотекодержателем за зобов‘язаннями іпотекодавця у частині боргу, яка залишиться невиплаченою після
продажу предмету іпотеки. Це
прямо суперечить статті 49 Закону України «Про іпотеку», яка
встановлює, що у разі, якщо
сума, одержана від реалізації
предмета іпотеки, не покриває
вимоги іпотекодержателя, він
має право отримати решту суми з іншого майна боржника у
порядку, встановленому законом. Це також суперечить 591
ЦК України, відповідно до якого: «Якщо сума, одержана від
реалізації предмета застави, не
покриває вимоги заставодержателя, він має право отримати
суму, якої не вистачає, з іншого

майна боржника в порядку черговості відповідно до статті 112
цього Кодексу, якщо інше не
встановлено договором або законом».
Отже, це положення проекту
закону не тільки суперечить
чинному законодавству, а також порушує основні засади
цивільного законодавства такі,
як справедливість, добросовісність та розумність.
4. Оскільки норми законопроекту входять у суперечність
з ЦК України, суб’єкт законодавчої ініціативи зобов’язаний був
виконати вимоги абзацу 3 частини другої статті 4 ЦК України.
Відповідно до вказаної норми, «якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні

відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про
внесення змін до Цивільного
кодексу України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно
з відповідним проектом закону
про внесення змін до Цивільного кодексу України.»
Однак такого законопроекту
суб’єкт законодавчих ініціатив
не подав. А це може бути перешкодою у розгляді законопроекту № 9593 Верховною Радою
України.
Ознайомитися з повним текстом пропозицій ВАКС читачі
можуть на сайті асоціації: новина від 17 лютого 2012 р.
(постійна адреса новини на сайті ВАКС http://vaks.org.ua/?
id_news=517).

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

У першій половині лютого відбулися семінари ВАКС
з ведення бухгалтерського обліку та проведення загальних зборів
у кредитних спілках
У першій половині лютого,
у Києві, Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)
провела два навчальних заходи.
8 лютого відбувся семінарпрактикум «Проведення загальних зборів у кредитних спілок».
Участь у цьому навчальному
заході взяли участь понад 50
керівників і співробітників кредитних спілок.
Під час семінару-практикуму були детально обговорені
такі головні аспекти:
вимоги державного регулятора до проведення річних
загальних зборів у кредитних
спілках у 2012 році та практичні рекомендації державного
регулятора щодо їх виконання

(лектор — представник Держфінпослуг);
організаційні аспекти в підготовці до проведення загальних щорічних зборів членів
кредитної спілки: особливості
складання повідомлення про
скликання зборів, підготовка
порядку денного зборів, практичні аспекти підготовки рішень і складання протоколу
загальних зборів (лектор —
Волковська В. О., Президент
ВАКС);
правові аспекти оформлення кредитною спілкою документів, що пов’язані зі скликанням і проведенням чергових загальних зборів (лектор —
Бойчук В. І., незалежний екс-

перт, адвокат);
зміни законодавства, що
слід враховувати в діяльності
кредитної спілки в 2012 році:
порядок розподілу доходів та
покриття збитків; визначення
аудитора; створення та функціонування служби внутрішнього аудиту; професійні вимоги до керівників і головних
бухгалтерів кредитних спілок,
пов’язані особи в кредитній
спілці; перевірка ділової репутації членів органів управління; застосування змінних і фіксованих ставок у договорах;
зміни в законодавстві про захист прав споживачів; особливості застосування штрафів
Держфінпослуг (лектор — Ви19
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шневський В. І.)
рекомендації ВАКС по підготовці кредитної спілки до проведення інспекційної перевірки фахівцями Держфінпослуг
(лектор — Євдокимова Ю. В.,
виконавчий директор ВАКС).
Семінар проходив за підтримки Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів» і Німецького товариства
міжнародного співробітництва
(GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування
фінансової діяльності в сельській місцевості» GIZ/DGRV.
Протягом 2—3 лютого дві
групи співробітників кредитних
спілок навчалися на семінарі
«Особливості ведення бухгалтерського обліку в кредитних спілках». Загалом цей навчальний
захід віддало понад 35 осіб.
Метою семінару було:
донести до кредитних спілок
інформацію щодо вимог до

змісту облікової політики;
пояснити, який порядок
складання фінансової звітності
за 2011 рік, навести приклади
заповнення окремих форм звітності з урахуванням вимог до
їх складання;
розглянути типові зауваження, що виникають при аудиторських перевірках;
звернути увагу на типові
помилки, які допускають кредитні спілки при складанні
звітних даних до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг;
окреслити проблемні питання при заповненні податкової
звітності (звіт про використання коштів неприбуткових
організацій, 1-ДФ);
акцентувати увагу на специфіці відображення в бухгалтерському та податковому
обліку операцій по роботі
з простроченою та безнадій-

ною заборгованістю.
Лекторами підчас цього семінару були Тімуш Н. І., аудитор
аудиторської фірми «АВСЦЕНТР»; Сітнікова І. В., фахівець Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»;
Куциба В. М., заступник голови
правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів».
Організаторами семінару
виступили аудиторська фірма
«АВС-Центр», Всеукраїнська
асоціація кредитних спілок та
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів».
Навчальний захід проходив за
підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в
сільській місцевості» GIZ/DGRV.
ВАКС висловлює подяку учасникам і лекторам зазначених
навчальних заходів.

Фінансова просвіта населення впевнено крокує
до членів кредитних спілок
У Львові, на базі Львівського
інституту банківської справи,
з 23 до 27 січня, проходив тренінг для тренерів з напрямку
фінансова просвіта за темою
«Управління боргом».
Організатором тренінгу виступив Фонд Citi, впровадили
Мікрофінансовий центр (МФЦ)
і Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС).
У тренінгу взяли участь
представники 21 кредитної спілки, загальна кількість майбутніх тренерів, які пройшли навчання в Львові, становить 23
особи.
Під час тренінгу були опрацьовані такі теми:
1. Розумні запозичення.
2. Вартість позики.
3. Який кредит може собі
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дозволити позичальник.
4. Заборгованість: що це таке і як це відбувається.
5. У чому небезпека надмірної заборгованості та дефолту.
6. Дефолт.
7. Як
контролювати
свій
борг.
Відповідно, учасники тренінгу отримали практичні навички навчання та консультування
членів кредитної спілки в тих
ситуаціях, коли позичальник
бере кредит чи можливо вже
має борг перед фінансовою
установою, із-за чого потрапив
у залежність від кредиту й не
спроможний самостійно справитися з цим фінансовим навантаженням.
В останні дні тренінгу було
розглянуто, як саме консульту-

вати членів кредитних спілок,
які вже потрапили в скрутне
фінансове становище чи не можуть зрозуміти, чому досі живуть у борг.
У цій частині тренінгу акцент було зроблено на практичних заняття, які й виконували
самі учасники тренінгу, після
чого були підбиті підсумки й
проаналізовані ситуації, що виникли під час виконання завдання.
Згідно з умовами участі в
тренінгу, після його закінчення
й протягом двох наступних місяців (тобто лютого та березня
2012 року) учасники повинні
провести такі самі тренінги в
своїх кредитних спілках, а також надавати консультації членам своєї кредитної спілки або
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звичайним громадянам, які завітали до спілки. Зазначені заходи потрібні не тільки для того, щоб отримати сертифікати
тренерів з «Управління боргом»,

головна мета навчання — покращити фінансове становище
членів кредитних спілок, зробити їх фінансово більш грамотними.

Підгтовлено
Алексієм ВОЛОТОВСЬКИМ,
директором
з регіонального розвитку
ВАКС

КОМЕНТАР
Вікторія ВОЛКОВСЬКА,
президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС):
«Останнім часом одним з основних напрямків роботи ВАКС є саме навчання керівників
і працівників українських кредитних спілок з тим, щоб підвищити їхній професійний
рівень. Так протягом 2011 року в навчальних семінарах, практикумах і тренінгах, організованих ВАКС, взяли участь понад 470 представників українських кредитних спілок.
У 2012 році ми плануємо продовжувати навчати персонал кредитних спілок. Тому раді
можливості співпрацювати в цьому напрямку з МФС і Проектом Citi. Запропонований
цими організаціями тренінг «Управління боргом» є особливим і тому представляє інтерес
для ринку, адже після навчання учасники не тільки підвищать свої професійні знання
в галузі управління боргом, але й зможуть поділитися отриманими знаннями з членами
своїх кредитних спілок у рамках власних тренінгів.
Сьогодні фінансова освіта громадян актуальна як ніколи й вимагає належної уваги з боку
кредитної спілки. Управління боргом — саме та тема, яку співробітники кредитних спілок у тій чи іншій мірі торкаються при видачі кредитів. Отже, грамотне пояснення позичальнику особливостей кредиту стане додатковою перевагою для фінансової установи
та спростить роботу з громадянами».

ВАКС провела семінари
«Практичні аспекти діяльності кредитних спілок в світлі змін у законодавстві»
й «Ораторське мистецтво. Публічний виступ»

Під час тренінгу «Ораторське мистецтво. Публічний виступ».

27 лютого 2012 року ВАКС
провела семінар «Практичні
аспекти діяльності кредитних спілок в світлі змін у законодавстві».
Під час семінару були детально обговорені такі питання:
порядок розподілу доходів та
покриття збитків. Позиція
Уповноваженого органу щодо
покриття збитків;
створення та функціонування служби внутрішнього
аудиту;
пов’язані особи — визначення, вимоги щодо розкриття
інформації в річній фінансовій
звітності;
професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів
кредитних спілок;
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визначення незалежного
аудитора;
застосування змінних та фіксованих ставок в договорах;
особливості застосування
штрафних санкцій Уповноваженим органом;
внесення змін до Положення
про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних
спілок та об’єднаних кредитних спілок;
зміни до Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками;
оприлюднення фінансової
звітності;

проект змін до Ліцензійних
умов провадження діяльності
кредитних спілок з надання
фінансових послуг;
типові порушення законодавства про захист персональних даних;
особливості співпраці кредитних спілок з фізичними
особами-підприємцями платниками єдиного податку.
Лектор семінару — заступник голови правління Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» Куциба В. М.
З 28 лютого до 2 березня
2012 року ВАКС проводила

тренінг «Ораторське мистецтво. Публічний виступ».
Тренінг складався з двох
частин: теоретичної та практичної. Учасники тренінгу навчалися готувати свої виступи,
презентувати їх та працювати
з аудиторією, в ігровій формі
застосували отримані знання.
Тренінг проводила Волковська В. О., президент ВАКС.
Участь у заходах взяли понад 50 представників кредитних спілок.
ВАКС висловлює подяку учасникам і лекторам зазначених
навчальних заходів.

УОКС

Збільшується кількість учасників Української об’єднаної кредитної спілки
У січні кредитні спілки
«Корюківська» (м. Корюківка) та
«Мелон» (м. Запоріжжя) стали
членами Української об’єднаної
кредитної спілки.
Зараз 46 кредитних спілок
є членами УОКС і переважна
більшість з них активно користується послугами УОКС.
Найбільш популярними серед кредитних спілок-членів
УОКС є такі послуги, як оформлення кредитної лінії та внесення коштів на внесок (вклад) до
запитання.

З повною інформацією про
умови отримання фінансових
послуг в УОКС можна ознайомитись на сайті ВАКС (новина
від 23 січня або розділ «УОКС»).
Довідка
Інформація про основні фінансові показники УОКС (станом на 31.12.2011 року):
кредити, наданi членам
УОКС — 4 364 890,14 грн;
внески (вклади) на депозитнi рахунки —
2 925 800,00 грн;

капiтал 2 308 016,25 грн;
фiнансовий результат —
176 462,08 грн;
АКТИВИ, ВСЬОГО —
5 543 044,84 грн.
Протягом 2011року кредитним спілкам, які є вкладниками
УОКС, виплачено 215 130,65 грн
на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки.
Видано 40 кредитів на загальну суму 9 230 000,00 грн.

Відбулося спільне засідання Спостережної Ради та Ревізійної комісії
Української об’єднаної кредитної спілки
26 січня 2012 року відбулось
спільне засідання Спостережної
Ради та Ревізійної комісії Української об’єднаної кредитної
спілки. Під час засідання було
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розглянуто такі питання діяльності Української об’єднаної
кредитної спілки, як:
І. Звіт правління та кредитного комітету за 2011 рік.

Спостережна рада УОКС
зазначила, що правління та
кредитний комітет УОКС працювали на високому рівні, було
досягнуто основних фінансових
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УОКС

показників, які ставилися перед
правлінням на 2011 рік. Основними досягненнями роботи є те,
що постійно зростає кількість
кредитних спілок-членів УОКС,
операцій по кредитних і депозитних договорах, відсутні прострочені кредити та дотримується графік формування резервного капіталу.
ІІ. Розгляд звітних даних
за 2011 рік.
Спостережна рада та ревізійна комісія розглянули звітні
дані УОКС (фінансовий звіт в
повному обсязі розміщено на
сайті ВАКС, у розділі «УОКС»).
Основними результатами
роботу УОКС є такі:
надано 40 кредитів на суму
9 230 000 грн на різні цілі,
у тому числі на підтримку ліквідності;

сформовано капітал у розмірі 2,3 млн грн;
виплачено кредитним спілкам понад 215 000 грн у вигляді відсотків на внески
(вклади) на депозитні рахунки
в УОКС;
понад 160 тис. грн направлено на формування резервного капіталу за рахунок доходу
УОКС.
ІІІ. На цьому засіданні розглядалися проблемні питання,
пов’язані з розвитком УОКС,
зокрема:
проблема збільшення числа
учасників УОКС;
проблема ціноутворення по
депозитах УОКС в умовах стрімкого сезонного збільшення
ставок по банківських депозитах;

проблема неналагодженості
інструментів управління ліквідністю в кредитних спілках і
необхідності впровадження
таких інструментів у роботі
кредитних спілок.

За результатами засідання
було ухвалено відповідні управлінські рішення, поставлено
нові завдання перед правлінням щодо розвитку УОКС
у 2012 році.
Звітні дані Української об’єднаної кредитної спілки за 2011
рік, а також інформацію щодо
стану досягнення планових фінансових показників діяльності
УОКС в 2011 році розміщено на
сайті ВАКС (www.vaks.org.ua),
у розділі «УОКС».

ТЕМА НОМЕРА

Сьогодні кредитні спілки могли би бути хорошими
посередниками між державою, малим і середнім бізнесом,
сільськогосподарським виробником
і фермерським господарством

Вікторія ВОЛКОВСЬКА,
Президент ВАКС

Дедалі більше людей приєднується до кооперативного руху,
який давно набув визнання в
усьому світі. Покликання кредитних спілок — захищати фінансові інтереси спілчан, будувати краще майбутнє, сприяючи розширенню та підвищенню
доступності фінансових послуг
для тих, хто найбільше їх потребує. Однак, на жаль, в Україні
кредитні спілки не отримують
підтримки від держави, тому
змушені самостійно долати
складнощі, що виникають.

Володимир СИДОРОВСЬКИЙ,
Голова правління ЦКС «Анісія»
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Як відбувається залучення
депозитних вкладів членів
КС?
В. Волковська: Кредитна
спілка це об’єднання громадян
за інтересами, за спільними
уподобаннями, за довірою один
одному.
Кредитні спілки приймають
виключно від своїх членів депозитні вклади під визначені відсоткові ставки. Ставки залежать від термінів та обсягів
коштів, які вкладаються, при
цьому враховується фінансова
політика кредитної спілки та
кредитна історія члена спілки,
який вкладає кошти на депозит.
Брати кошти на депозит
кредитна спілка може лише за
наявності відповідної ліцензії,
яку за умови виконання всіх
показників діяльності видає
Уповноважений орган. За статистикою середній вклад на
депозитний рахунок становить
від 15 до 30 тисяч гривень.
У більшості випадків це — кошти, накопичені пересічними
громадянам протягом певного
періоду; також доволі часто
це — кошти, накопичені та
примножені на рахунках кредитної спілки.
Станом на 30.06.2011 року
загальна кількість громадян,
котрі є членами кредитних спілок-членів
ВАКС,
склала
599,6 тис. осіб, з них 27,9 тис.
осіб мають внески (вклади) на
депозитних рахунках на загальну суму 570 млн грн.
В.
Сидоровський:
Один
з життєвих прикладів: якось
поважний чоловік приходить до
кредитної спілки й увесь день
сидить в операційному залі —
спостерігає за роботою працівників кредитної спілки.
Наступного дня цей самий
чоловік намагається отримати
кредит, але надає недостовірну
інформацію про себе, на підста-
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Про умови існування спілок
й реальне становище на ринку
кредитної кооперації України
розповідають Вікторія Волковська, Президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(ВАКС), і Володимир Сидоровський, Голова правління Церковної кредитної спілки «Анісія».

ві чого йому відмовляють. На
третій день чоловік приходить
до спілки з чималою сумою грошей і вкладає їх на депозит зі
словами: «Я вам вірю».
Кого можна вважати основним клієнтом кредитної спілки?
В. Волковська: Кредитні
спілки не використовують термін «клієнт», оскільки кожна
кредитна спілка має свою ознаку членства. Відповідно, кредитна спілка працює виключно
зі своїми членами, а членами
спілки можуть бути тільки громадяни України, які відповідають вибраній кредитною спілкою ознаці членства.
Наприклад, кредитна спілка
може об’єднувати всіх, хто мешкає в певному населеному пункті, або тих, хто є співробітниками певного підприємства чи
належить до певної релігійної
громади.
Традиційна ринкова ніша
кредитних спілок — соціальне
кредитування,
мікрокредитування.
Здебільшого, кредитні спілки
орієнтовані на надання фінансових послуг малозабезпеченим
категоріям населення, домогосподарствам, дрібним підприємцям і фермерам, тому більшість
членів кредитних спілок — це
пересічні українці з невеликими
фінансовими можливостями, з
середнім і нижче середнього
рівнем доходу.

В. Сидоровський: В основному членами кредитної спілки
стають люди з низькими та середніми достатками. Це — держслужбовці, працівники правоохоронних органів, вчителі, лікарі, залізничники. У них недостатні доходи: наприклад, щоб
замінити вікна, що, скажімо,
коштуватиме 10 000 грн, вони
мають накопичувати кошти
протягом 3—4 місяці, а кредит
дозволяє це зробити відразу
й не чекати, коли збереться потрібна сума.
Як сьогодні розвиваються
кредитні спілки?
В. Волковська: Сьогодні
в Україні працюють близько
600 кредитних спілок, їхніми
членами є понад півтора мільйона громадян України.
На відміну від інших фінансових установ, кредитні спілки
надають пересічним громадянам України кредити на соціальні та споживчі цілі, розвиток
приватного
підприємництва,
фермерських і підсобних селянських господарств, програми
«енергозбереження» та «розвиток зеленого туризму», народні
промисли. Це — кредити на весілля, оздоровлення, навчання,
прибавка до пенсії у вигляді
процентів по депозитним вкладам.
Для кредитних спілок період
фінансової кризи та 2010 рік
були дуже складними. Зумовлено це й тим, що держава не
приділяла належної уваги кредитній кооперації, не надала
можливості доступу до зовнішніх джерел підтримання ліквідності, рефінансування.
Проте, кредитні спілки не
припиняли
свою
діяльність,
кредитували населення і сьогодні продовжують працювати й
боротися з наслідками фінансової кризи. Зараз однозначно
можна сказати, що і 2010 рік,
і перше півріччя 2011 року ре-
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зультативні для кредитних спілок у професійному плані,
а показники їхньої діяльності
дали підстави незалежним експертам вважати, що сектор
кредитних спілок оговтується
після кризи.
В. Сидоровський: Кредитні
спілки — це фінансові установи, які негайно вирішують фінансові проблеми.
Незважаючи
на
кризи,
фінансові негаразди, життя не
зупиняється й кошти на лікування, навчання, ремонт потрібні, а відповідно — неможна
призупиняти свою діяльність,
неможна не допомогти людям.
У чому полягає різниця
між роботою кредитних спілок в місті й на селі?
В. Волковська: У містах,
особливо «мільйонниках», більш
затребувані споживчі кредити,
на селі — фермерські та селянські.
Сума кредитів у селі менша,
ніж у містах. У селі позичальників, які користуються послугами кредитних спілок, значно
більше, оскільки там банки працюють неактивно, і взагалі, малозабезпечені громадяни, котрі
мешкають у сільській місцевості, мало цікавлять банки. У містах ситуація трохи інакша.
До речі, у сільській місцевості працює більше кредитних
спілок,
ніж
у
містах-мільйонниках.
В. Сидоровський: У сільській місцевості люди відповідальніше ставляться до коштів.
У містах, на жаль, і шахраїв,
і підроблених документів, і нечистих на руку людей, трапляється набагато більше, і вони
стараються заволодіти коштами
членів кредитних спілок.
Як виживають спілки в
умовах конкуренції з банка-

ми й іншими фінансовими
установами?
В. Волковська: Цікаво, що
конкуренції між самими кредитними спілками практично не
існує, а якщо вона й існує — то
здорова.
У той же час з банками, які
стали «заглядати на нішу» кредитних спілок, але які не наводять реальну ефективну відсоткову ставку, буває складно.
Також не просто з фінансовими установами, які пропонують послуги, схожі на послуги
кредитної спілки, і при цьому
чітко не зазначаючи вид своєї
діяльності.
Кредитні спілки на відміну
від банків і деяких фінансових
установ надають своїм членам
повну «розшифровку» платежів,
указуючи ефективну ставку.
Так у кредитній спілці ви одразу побачите, коли й скільки потрібно заплатити за кредитом,
чи можна погасити кредит достроково, не сплачуючи додаткових відсотків.
У кредитній спілці з вас додатково не візьмуть комісійних,
касових, страхових платежів,
оскільки все це включено в процентну ставку, яку пропонує
спілка.
В. Сидоровський: У кредитній спілці процедури є прозорими. Графік платежів чітко обумовлений. Член спілки бачить
реальну переплату, немає прихованих платежів.
Як працюють кредитні
спілки в інших країнах? Чи є
щось спільне між нашими КС
і зарубіжними?
В. Волковська: У світі кредитні спілки існують у 97 країнах, їхня кількість сягає 49 000,
а загальне членство складає
184 млн осіб.
У переліку зазначених країн
знаходяться як розвинені постіндустріальні країни, так і краї-

ни третього світу. У країнах
Європейського Союзу кредитні
спілки працюють у Великобританії, Ірландії, Польщі, Румунії,
Угорщині, Прибалтійських країнах (у решті країн діють кооперативні банки, що є іншим різновидом кредитних кооперативів).
Проте
кредитні
спілки
в усьому сіті дотримуються єдиних міжнародних стандартів
кредитної кооперації.
Які складнощі виникають
у роботі український КС? Чи
хотілось б щось змінити?
В. Волковська: Перша проблема
—
кредитні
спілки
в Україні позбавлені будь-якої
державної підтримки, не зважаючи на те, що для пересічних
громадян — членів КС — спілки
фактично залишаються єдиним
джерело фінансової підтримки.
Друга проблема — діючий
Закон України «Про кредитні
спілки» давно потрібно суттєво
переглянути й доопрацювати.
Однак протягом останніх п’яти
років відповідні урядові законодавчі ініціативи так і не було
реалізовано.
Третя проблема — відсутня
загальнодержавна система гарантування вкладів членів кредитних спілок, як це має місце
щодо вкладників банків.
Обговорення цього питання
на всіх владних рівнях протягом останніх п’яти років не призвело до ухвалення відповідних
політичних рішень й їхньої реалізації через законодавчі ініціативи. У то й же час фінансова
криза не найкращим чином
позначилася на іміджі кредитної кооперації.
І головне — держава, створивши КС, не дає їм можливості розвиватися. Умови, що є
наразі, — це умови для розвитку, а «танці на місці».
Сьогодні, маючи 20-річний
професійний досвід, кредитні
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спілки могли би бути хорошими
посередниками між державою,
малим і середнім бізнесом,
сільськогосподарським виробником, фермерським господарством. Проте, бракує законодавчих та інституційних умов.
В. Сидоровський: Є хороший досвід співпраці Львівської
обласної державної адміністрації та місцевих кредитних спілок по програмі «енергозбереження» з відшкодуванням
відсотків по кредитам з держбюджету.
Довідка:
11 кредитних спілок Львівської області взяли участь
у реалізації місцевої програми по енергозбереженню.
6 260 родин скористалися
цією програмою завдяки кредитам, що надали зазначені
кредитні спілки.
Які функції виконує ВАКС
у роботі кожної кредитної
спілки?
В. Волковська: Основні цілі

та напрямки діяльності ВАКС —
об’єднання учасників ринку
кредитної кооперації, узагальнення думки кредитних спілокчленів ВАКС і донесення її в
конструктивному діалозі до регуляторів.
Сприяння розвитку інфраструктури та створення позитивного іміджу на ринку фінансових послуг, підвищення престижу та надійності кредитних спілок-членів ВАКС.
Сприяння розвитку місцевих
обласних асоціацій кредитних
спілок і поєднання їх потенціалу.
Забезпечення максимальної
правової поінформованості своїх учасників.
Захист їхніх професійних
інтересів у відношеннях з державними органами.
Консультаційна, методична
та професійна допомога учасникам асоціації.
Вивчення й узагальнення
найкращої міжнародної практики, а також обмін досвідом.
Кожний член ВАКС отримує
від асоціації представництво

своїх професійних інтересів,
правову, консультативну, інформаційну, навчальну й організаційну допомогу, консультації з
питань професійної діяльності,
юридичних питань тощо, розширену інформаційну підтримку, методичні матеріали, консультації та рекомендації з питань
провадження професійної діяльності.
Нещодавно вийшов проект розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження
Правил здійснення депозитних операцій для кредитних
спілок та про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів».
Що цей документ змінить
у роботі КС?
В. Волковська: Так, на цей
документ ми давно очікували.
Він пропонує зміну та встановлення єдиного підходу до обліку
депозитних операцій у кредитних спілках і надасть можливість покращити захист членів
кредитних спілок, які вклали
гроші на депозитні рахунки.

Іван Вишневський:
«Лише зміни в системі дадуть
можливість кредитним спілкам бути
стабільними та потужними
фінансовими установами»

Іван ВИШНЕВСЬКИЙ,
Голова правління Об’єднання
кредитних спілок Програма
захисту вкладів
й Української об’єднаної кредитної спілки
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У 2011-му український ринок кредитної кооперації демонстрував позитивну динаміку.
З огляду на тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні та іноземний досвід, вітчизняним спілкам є куди розвиватися.
Але внутрішні особливості цього ринку не завжди працюють на
користь цих фінансових установ.
Про те, що потрібно змінити, а що закріпити й продовжувати
вдосконалювати розповідає Іван Вишневський, голова правління
Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ)
і голова правління Української об’єднаної кредитної спілки (УОКС).
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Іван Іванович, яким був 2011 рік для кредитних спілок України й для їхніх об’єднань?
— 2011 для кредитних спілок став роком відновлення на ринку фінансових послуг: за офіційними повідомленнями більшість спілок вивели свої основні показники на докризовий рівень.
Проте в 2011 вдалося залучити не так багато
нових членів: нових вкладників до спілок цього
року прийшло менше, ніж у попередні роки, але
й не відбулося відтоку вже дійсних членів, які
багато років є активним вкладниками конкретної спілки.
У той же час протягом 2011 року кредитні
спілки ретельно підходили до оцінки позичальників, саме тому в переважній більшості спілок
за 2010—2011 роки не утворилися нові прострочені кредити. Проблемними залишаються тільки
кредити, які вони видали в докризовий період.
Знаменними для 2011-го стали такі події, як
зміна регулятора, сумнозвісна заява Анатолія
Могильова (на той час голови МВС) про ліквідацію ринку, величезна робота по зміні стереотипного враження про кредитні спілки як про фінансові піраміди, у тому числі й у держорганах.
Також це робота із зовнішніми інвесторами й
створення передумов для прийняття законодавства, яке б сприяло розвитку кредитних спілок.
Для об’єднань 2011 став один з найактивніших і найважчих за всі роки існування ринку
кредитної кооперації. Свідченням того, є факт:
саме в 2011 році державні органи приділили
кредитним спілкам стільки уваги, скільки вони
приділяли їм у 2009 і 2010 разом взятих. Напевно, у цьому плані його можна порівняти з 2003—
2004 роками, коли був створений державний
регулятор і перереєстровували кредитні спілки.
Чому навчила українські кредитні спілки криза 2008—2010 років?
— По-перше, спілки навчилися бути більш
обережними й зваженими в своїх рішеннях: наразі ми не спостерігаємо агресивного відкриття
відокремлених підрозділів, залучення коштів по
захмарних ставках, немає поблажок при видачі
кредитів. По-друге, спілки стали більш зваженими в своїй фінансовій політиці. Зокрема, все
більше спілок приділяють увагу фінансовому
плануванню, розраховують свій потенційний
розрив ліквідності й вживають заходи, щоб не
допустити цього. Наразі учасники «Програми
захисту вкладів» дотримуються нашої рекомендації, що базується на «золотому банківському
правилі»: видавати кредити тільки на ті строки,
на які залучені пасиви.

По-третє, більшість керівників, з якими доводиться спілкуватися, все частіше висловлюють
думку, що люди — основний капітал. Тому
в 2011 спілки почали все частіше проводити
заходи, направлені на інформування громадськості про історію й сьогодення українських кредитних спілок (наприклад, акція «День відкритих дверей» до Міжнародного дня кредитних
спілок). У частині управління персоналом переважна більшість спілок, не зважаючи на фінансові проблеми 2008—2010 року, намагалися зберегти навчений персонал. Напевно тому плинність кадрів у спілках набагато менша, ніж в
інших фінансових установах. Керівництво спілок намагається мотивувати людей і разом з тим
зберегти, оскільки навчати нові кадри — тривалий і недешевий процес.
Порівнюючи українські кредитні спілки
з кредитними спілками, які працюють в
інших країнах, у чому особливість цих фінансових установ у нашій державі?
— З самого початку створення кредитних
спілок у незалежній Україні вони працювали
з коштами, залученими безпосередньо в громади. Не було допущено помилки, що є в Молдавії й Киргизії, коли спілкам були виділені кошти
(зокрема Світовим банком), вони навчилися на
них працювати і, по суті, перетворилися в філії
чи обслуговуючі точки фінансових компаній.
А тепер керівництву цих спілок важко змінити
підходи в своїй роботі та почати залучати кошти
в членів кредитної спілки, оскільки, в більшості
випадків не усвідомлюється, який потенціал закладений у внутрішніх ресурсах країни, і що
з ним потрібно працювати.
Українські кредитні спілки сформували значний відсоток власного капіталу. Зокрема, ставка
резервного капіталу й відношення резервного
капіталу до активів кредитних спілок по учасниках ПЗВ складає 18 % (для порівняння, в банках
регулятивний капітал становить 8 % відповідно).
Проте, на жаль, роки роботи без регулятора,
роки повної децентралізації системи призвели до
того, що наразі інтереси українських кредитних
спілок розрізнені. Понад половини ринку кредитних спілок не є учасниками жодної з асоціацій,
одиниці є учасниками фінансового кооперативу
другого рівня — це ознаки слабкості системи як
такої. Ми не говоримо про те, що все має бути
стандартним, тільки вивіска відрізнятися, але
й про систему ми говорити теж не можемо.
В Україні поки що є тільки певна сукупність спілок: частина з них визнає загальні правила,
а інша частина — працює сам по собі.
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За яким напрямком розвивається система кредитних спілок у різних країнах?
Яких принципів дотримуються ці кредитні
спілки при побудові системи?
— Принципи у всіх країнах однакові — чи то
ми глянемо на німецькі кооперативні банки, чи
то на невеличкі литовські кредитні спілки, чи то
на потужний рух «Дежарден» у Канаді. Це є самоврядування, самоконтроль, визнання загальних правил гри на ринку й робота з громадою.
Щодо напрямків розвитку, то, у багатьох країнах кредитні спілки намагаються надавати максимально широкий перелік послуг. Наприклад,
поряд з традиційними для спілок послугами, вони можуть займатися переказом коштів, видавати пенсії, страхувати автомобілі тощо. У цьому
випадку в німецькій системі цікавим є поєднання сільськогосподарської та фінансової кооперації. Зокрема, в приміщенні обслуговуючого кооперативу є філія кооперативного банку, відповідно, вони працюють разом. І всі особи, які звертаються до обслуговуючого кооперативу, так
само обслуговуються в кооперативному банку.
Тут поєднані всі низки кооперації.
При цьому варто звернути увагу, що, не зважаючи на впровадження нових технологій, величезна увага приділяється «живому контакту»
з пайовиком! Наприклад, у Німеччині, присутній
телефонний банкінг, інтернет-банкінг, але кооперативні банки почали активніше працювати
зі своїми пайовиками безпосередньо в живому
діалозі.
Чому треба вчитися кредитним спілкам
України в кредитних спілок інших країн?
— Насправді, українські спілки й самі багато
що можуть, але чого дійсно варто повчитися, так
це зваженості в роботі, того, наскільки важливо
приборкати власні амбіції за ради розвитку системи. У переважній більшості країн спілки працюють за принципом синергії: одна доповнює
іншу й за рахунок цього вони стають потужнішими. У нас це можливо тоді, коли спілки будуть
дотримуватися єдиних правил роботи на ринку.
Як давно Ви працюєте з кредитним спілками? З чого починали?
— Працюю з кредитними спілками з 2002
року. 28 лютого 2002 року мені на очі попався
Закон України «Про кредитні спілки». Коли я його прочитав, то не зрозумів, як структура, яка
видає кредити під проценти, є неприбутковою,
але робота в кредитній спілці дала відповіді на
всі мої питання. Починав свій шлях з юрисконсульта новоствореної кредитної спілки — при
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профспілці агропромислового комплексу м. Хмельницького. Базою для роботи були профспілки.
Тоді я був ще студентом, тому працював і навчався одночасно. Потім став головою кредитного
комітету, а ще згодом — заступником голови
правління. Після цього працював в Канадському
проекті технічної допомоги, а вже потім прийшов
до
Об’єднання
кредитних
спілок
«Програма захисту вкладів». Тобто я знаю роботу
спілки зсередини й протягом усіх років це дуже
допомагало мені в роботі, у тому числі й в Об’єднанні, оскільки набагато простіше говорити
з людьми, коли ти розумієш, про що йдеться,
розумієш проблеми зсередини.
На Вашу думку, у якому напрямку має
рухатися об’єднання в 2012 році?
— 2012 рік буде насичений подіями: розпочне роботу Нацкомфінпослуг, сподіваюся, зрушиться з «мертвої точки» питання фонду гарантування вкладів для кредитних спілок.
Для Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» на 2012 рік однією з основних
задач буде створення механізмів мінімізації низки ризиків у роботі учасників ПЗВ. Зокрема,
один з напрямків — стандартизація внутрішніх
документів, процедур, створення належних умов
для роботи. Крім того, у 2012-ому ми працюватимемо над розвитком системи внутрішнього
контролю, як це вимагає з 2013 року побудова
системи внутрішнього аудиту в кредитних спілках.
Якщо говорити про Українську об’єднану кредитну спілку (УОКС), то 2012 буде другим роком
реорганізованої УОКС. І наше завдання — опрацювати механізми переказу коштів, залучення
коштів поза системою кредитних спілок з метою
підтримки ліквідності спілок у випадку, якщо
почнуться негативні події на ринку фінансових
послуг і загалом у державі.
Що має змінитися на українському ринку кредитних спілок у 2012 році, щоб ці фінансові установи пережили чергову кризу
(початок якої прогнозують)?
— На мою думку, щоб спілки були стабільними й потужними як установи, і в тому числі, щоб
продовжували існувати їхні об’єднання, у системі має дещо змінитися. Зокрема, ринок повинен
консолідуватися, тобто узгодити правила роботи,
вести політику, прозору й зрозумілу для всіх членів спілок. Як показали попередні роки, відмінність і конкурентна перевага кредитних спілок,
якої ніколи не доб’ються банки, полягає саме в
прозорості, у тому числі й у відсоткових ставках.
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Крім того, кредитним спілкам потрібно визначити для себе золоту середину. Про що йдеться? Спілки з мережею в 30 або 40 філій вже не
є кредитними спілками за своєю суттю, бо такими установами важко управляти, вони несуть за
собою колосальні ризики в організаційній діяльності. Тому, напевно, ці спілки потребують якихось змін. Що стосується дрібних спілок, то їм
теж слід визначатися з подальшою долею: у процентному відношенні рівень їхніх адміністративних затрат до доходу є дуже високий, відповідно, постає питання межі рентабельності для
таких спілок. Можливо, тут варто звернутися до
досвіду українських кредитних спілок у Канаді,
коли дрібні спілки, щоб зберегти обслуговування
членів громади, ставали філіями інших українських кредитівок. Якщо говорити про ринок кредитних спілок, то переважній більшості я би радив задуматися над такими речами, як співпраця з іншими організаціями, покликаними обслуговувати певні потреби населення. Це, зокрема,
сільськогосподарські й різного роду обслуговуючі
кооперативи, заводи й громади, адже неможливий сталий розвиток спілок, коли вони працюють виключно з громадянами, котрі прийшли до
установи по оголошенню. Потрібно вибирати
й фокусувати роботу на певній групі осіб, зменшувати ризики діяльності за рахунок того, що ця
група буде об’єднана й додатковими іншими
інтересами, крім потреби взяти гроші або отримати проценти.
Окремої уваги заслуговує питання фінансової
політики кредитних спілок: усім спілкам потрібно ретельно підходити до своєї фінансової політики, зважувати всі можливі фактори та вибудовувати оптимальну стратегію діяльності. Недопустимо гнатися за відсотковими ставками,
адже це є серйозним додатковим ризиком.
Звісно, кредитні спілки з високим рівнем почуваються набагато краще, тому ми й спонукаємо продовжувати політику капіталізації за будьяких умов.
На останній зустрічі «Програми захисту вкладів» ми радили спілкам серйозно замислитися
над структурою їхніх активів і пасивів. Недопустима ситуація, коли понад 90 % від активів спілки знаходиться в кредитах, оскільки спілка
повинна мати запас ліквідних коштів. Це можуть бути короткострокові фінансові інвестиції,

грошові кошти в касі чи на поточних рахунках,
але потрібно тримати запас ліквідності, бо у випадку відтоків вкладів завжди потрібно мати
кошти, щоб погасити першу хвилю.
Якщо ми говоримо про структуру пасивів, то
бажано сформувати їх частково за рахунок коштів юридичних осіб. Ці кошти стабільні й не можуть бути достроково витребувані на відміну від
вкладу фізичної особи. Також варто розглянути
можливість залучати кошти поза межами кредитних спілок, зокрема від компаній та установ,
які кредитують спілки. Тут варто зупинитися на
УОКС, яка є інструментом підтримки ліквідності
кредитних спілок. Саме подальший розвиток
УОКС як організації підтримки ліквідності є важливим для ринку в тому числі й у 2012 році.
Якщо б з початку розвитку системи кредитної
кооперації, тобто з 1993 року, розвивали об’єднані (чи об’єднану) кредитні спілки, на мою думку, кризу 2008 року українські спілки перенесли
б набагато легше.
На сьогодні УОКС має кредитну історію в роботі з іноземними інвесторами, які готові саме
через об’єднану спілку вкладати кошти в українську кредитно-кооперативну систему. Ні в якому
випадку ми не говоримо про те, що на грошах
інвесторів потрібно будувати систему, цієї помилки допускати неможна. Ми лише повинні розуміти, що ці кошти стабільні, й саме за рахунок
цих коштів можна погасити моментальний відтік вкладів громадян-фізичних осіб.
Що стосується об’єднань, то мені б хотілося,
щоб, у першу чергу, два найбільших об’єднання — ВАКС і НАКСУ — у 2012 році розглянули
можливість об’єднатися й консолідувати зусилля,
і це б стало знаменною подією до 20-річчя кредитних спілок. Такий крок потрібен, щоб нам не
доводилося паралельно робити одну й ту саму
роботу, щоб нам не доводилося у чомусь конкурувати, щоб об’єднання було потужне й одне в
державі. На мою думку, це б значно прискорило
будь-які реформаційні процеси на ринку, у тому
числі в частині лобіювання інтересів. І треба бути свідомими того, що деяким чиновникам зручно працювати за правилом «розділяй і володарюй». Тому тут хочеться впровадження в життя
кооперативного гасла : «В єдності наша сила!».
Спілкувалася Анна Нагребельна

ФАКТ:
Генеральна Асамблея ООН оголосила 2012 рік
Міжнародним роком кооперації.
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Аналіз показників діяльності кредитних
спілок-членів ВАКС за 2011 рік
Таблиця 1
Основні показники кредитних спілок-членів ВАКС у 2011 р.
Показники станом на кінець періоду (*)
або за період (**)

Період
ІV кв.
2010

І кв.
2011

ІІ кв.
2011

ІІІ кв.
2011

ІV кв.
2011

Темпи приросту ІVкв.
2011/ІV кв. 2010

Кількість кредитних спілок-членів ВАКС (*)
Кількість фізичних осіб, що є членами КС, тис.осіб (*)

151
627,7

155
639,3

157
559,6

155
568,8

156
567,9

3,3 %
-9,5 %

Кількість вкладників КС, тис. осіб (*)
Кількість позичальників КС, тис. осіб (*)
Загальні активи КС млн грн (*):

31,1
155,3
874,9

30,2
155,9
894,5

28
139,5
840,3

27,4
137,8
859,7

26,3
134,2
853,8

-15,4 %
-13,9 %
-2,4 %

Продуктивні
Непродуктивні
Капітал КС, млн грн
Загальні доходи КС, млн грн (**)
Процентні доходи

755
119,9
198,4
85,3
80,8

755,8
138,7
214,7
76,9
72,0

709,3
131,0
210,6
60,5
59,7

734,7
125,0
220,2
71,9
69,3

734,8
119,0
220,4
75,5
71,9

-2,7 %
-0,75 %
11,1 %
-11,5 %
-11,0 %

штрафи, пеня отримані
інші непроцентні доходи
Нерозподілений дохід КС
Загальні витрати КС, млн грн (**):
По процентах
Операційні витрати
Формування резерву покриття неповернених кредитів
Витрати на списання несплачених процентів
за кредитами
Кредитний оборот в КС, млн грн (**)
Кількість кредитів, наданих КС, тис. од. (**)
Загальний обсяг кредитного портфеля, млн грн (*)
Загальна кількість кредитних договорів у портфелі КС,
тис. од. (*)

0,2
4,3
-6,6
87,9
35
38
14,7
0,2

0,2
5,8
8,3
64,5
30,1
31,5
2,2
0,07

0,1
0,7
2,6
59,8
28,1
29
2,4
1

0,1
2,6
4,6
66,0
29,6
32,0
4,1
0,2

0,07
3,0
-8,5
75,2
27,3
39,9
9,3
0,5

-65,0 %
-30,2 %
28,8 %
-14,4 %
-22,0 %
5,0 %
-36,7 %
150,0 %

282,0
46,1
819,2
159,4

221,4
36,1
810,3
160,3

247,9
37,7
753,6
143,3

283,2
42,7
787,9
141,9

271,1
40,7
795,2
138,9

-3,9 %
-11,7 %
-2,9 %
-12,9 %

Загальний обсяг заборгованості за неповерненими
та простроченими кредитами, млн грн (*)

160,9

160,5

124,9

124,8

118,8

-26,2 %

Кількість кредитних договорів, за якими є неповернення та прострочення строків, тис. од. (*)

27,9

28,2

22,4

22,1

20,0

-28,3 %

Загальний обсяг внесків членів КС на депозитні рахунки, млн грн (*)

611,9

617,7

570,5

579,2

573,8

-6,3 %

Рис. 1. Динаміка членства в кредитних
спілках-членах ВАКС.

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС), проаналізувавши звітні дані членів асоціації (таб. 1), зазначає, що
в 2011 році відбувалось зменшення основних показників
діяльності кредитних спілокчленів ВАКС (далі — КС).
Кількість членів КС протягом
2011 року зменшилась на 9,5 %.
Найбільше зменшення кількість членів КС відбулося в 2-му
кварталі 2011 р. (на 11,0 %), що
є результатом виключення членів під час річних загальних
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Рис. 2.
Динаміка
основних
показників
діяльності
членів ВАКС.

зборів. У другій половині року відбулось незначне зростання кількості членів КС (приблизно на
1,5 %), оскільки КС приділяли незначну увагу
роботі по залученню нових членів.
Кількість вкладників і позичальників КС
у 2011 році зменшилась на 15,4 і 14 % відповідно (рис.1).

Порівнюючи зміни основних показників діяльності КС у 2009—2011 рр. (табл. 2), слід констатувати, що 2011 рік для КС виявився найбільш несприятливим, а негативні тенденції
в фінансовому секторі, які мали місце в Україні
в цьому році, призвели до погіршення основних
показників КС.
Таблиця 2

Порівняння змін основних показників кредитних спілок-членів ВАКС у 2009—2011 рр.
Показники станом на кінець
року

2009

2010

2011

Темпи приросту показників у відповідних
роках
2010 до 2009

2011 до 2010

2011 до 2009

Кількість кредитних спілок- членів
ВАКС

164

151

156

-7,9 %

3,3 %

-4,9 %

Кількість вкладників КС, тис осіб

32,5

31,1

26,3

-4,3 %

-15,4 %

-19,1 %

Кількість позичальників КС, тис осіб
(*)

153,1

155,3

134,2

1,4 %

-13,9 %

-12,3 %

Загальні активи КС млн грн (*):

772,3

874,9

853,8

13,3 %

-2,4 %

10,6 %

Капітал КС, млн грн

167,1

198,4

220,4

18,7 %

11,1 %

31,9 %

Загальний обсяг кредитного портфеля, млн грн (*)

552,6

819,2

795,2

48,2 %

-2,9 %

43,9 %

Загальна вартість внесків членів
КС на депозитні рахунки, млн грн
(*)

553,9

611,9

573,8

10,9 %

-6,3 %

3,6 %

Якщо в 2009—2010 рр. загальні активи КС
збільшувалися, то в 2011 році цей показник
зменшився на 2,4 % та станом на 31.12.2011 р.
дорівнював 853,8 млн грн, проте в порівнянні
з 2009 роком загальні активи КС збільшились на

10,6 %. Внески (вклади) членів КС на депозитні
рахунки
на
кінець
2011
року
склали
573,8 млн грн, що на 6,3 % менше ніж у 2010 р.,
але на 3,6 % більше в порівнняні з 2009 р. При
цьому зміни відбулися й у структурі загального
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депозитного портфеля КС (рис. 3 і 4): збільшилась частка довгострокових вкладів (внесків)
(понад 12 місяців) та склала 55 % від суми загального портфеля; 40 % займають середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців), безстрокові
та короткостокові вклади в структурі портфеля
становлять 2 і 3 % відповідно. Аналогічна ситуація спостерігається й щодо змін у загальному

Рис. 3. Структура депозитного портфеля КС
на кінець 2010 р.

У структурі загального кредитного портфеля
КС у 2011 р. продовжують переважати споживчі
кредити, їхня частка протягом року зросла приблизно на 3 % та, станом на 31.12.2011 р., дорівнює 45 % від обсягу кредитного портфеля.
У 2011 рік члени КС найбільше кредитів брали
на придбання, будівництво та ремонт житла,

кредитному портфелі КС: на кінець 2011 р. кредитний портфель КС склав 795,2 млн грн, що на
2,9 % менше ніж було станом на 31.12.2010 р.,
але на 43,9 % більше в порівнянні з кінцем 2009
р. (табл.1, 2 і рис. 3).
У кредитному портфелі КС за рахунок зменшення позичальників відбулося зменшення кредитних договорів — майже на 13 %.

Рис. 4. Структура депозитного портфеля КС
на кінець 2011 р.

відповідно показник збільшився на 23,6 %. При
цьому частка таких кредитів у загальному кредитному портфелі КС склала — 20 %. На жаль,
кредитування на комерційні цілі, у тому числі
кредитування селянських і фермерських господарств, протягом 2011 р. у порівняні з 2010 р.,
зменшилося загалом на 20,6 млн грн.

Рис. 5. Структура кредитного портфеля.
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Рис. 6. Структура кредитного портфеля
на кінець 2010 р.

Рис. 7. Структура кредитного портфеля на кінець
2011 р.

У 2011 році КС у загальному кредитному портфелі поступово зменшили залишок заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами — з 19,6 % на початку року до 14,9 % на кінець року.

Рис. 8. Динаміка кредитного портфеля КС-членів ВАКС і заборгованості за неповернутими й простроченими
кредитами з питомою вагою прострочення.

За рахунок проведення роботи з боржниками
сума заборгованості КС-членів ВАКС протягом
2011 р. зменшилася на 26,2 %.
При цьому в структурі заборгованості продовжують переважати кредити з простроченням
сплати понад 12 місяців, частка яких становить
на кінець 2011 р. 61,4 %.
Не зважаючи на зменшення активів, обсягів
внесків членів КС на депозитні рахунки й обсягу
кредитного портфеля, капітал КС протягом
2011 р. зріс на 11,1 %, а в порівнянні з 2009 р.
збільшився на 31,9 %, що дає можливість говорити про стабільність і надійність КС-членів
ВАКС на ринку кредитної кооперації в Україні.
У другій половині 2011 р. спостерігалося зрос-

тання ділової активності КС-членів ВАКС, що
підтверджується збільшенням доходів на 24,8 %
(рис. 10).
Станом на 31.12.2011 р. доходи кредитних
спілок склали 75,5 млн грн.
Підсумовуючи, слід зауважити, що в
умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження платоспроможності
й довіри населення до фінансово-кредитних
установ, протягом 2011 р., у порівнянні з 2010им, відбулося зменшення активів, депозитного
та кредитного портфеля КС-членів ВАКС, у той
же час у порівнянні з 2009-им — роком виходу
із глибокої світової кризи — показники КС все
ще зростають.
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При цьому заборгованість членів КС перед
своїми спілками зменшувалася за рахунок повернення кредитів, що свідчить про покращення
роботи самих КС з боржниками. Також, при зменшені загальної кількості членів КС, які входять

до ВАКС, і зниженні показників у 2011 р., капітал протягом двох років мав тенденцію до зростання, відповідно КС розуміють, що необхідно
підвищувати свою надійність, хоча б за рахунок
власної капіталізації.

Рис. 9. Динаміка суми простроченості членів ВАКС.

Рис. 10. Динаміка доходів КС-членів ВАКС.
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ
Проект Закону України
«Про внесення змін
до Закону України «Про
кредитні спілки»
(щодо асоційованих осіб)»
Проектом
нормативноправового акту передбачено
внесення змін до статті 13 Закону України «Про кредитні спілки» шляхом доповнення її новою частиною, відповідно до
якої до складу органів управління кредитної спілки не можуть
бути обраними або призначеними особи, які є між собою асоційованими (чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати,
діти, рідні брати та сестри, дід,
баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або
дружина прямого родича).
Таке нововведення розробник пояснює тим, що Законом
України «Про кредитні спілки»
не встановлено обмежень щодо
формування органів управління
кредитної спілки особами, які є
між
собою
асоційованими
(чоловік або дружина, прямі
родичі (батько, мати, діти, рідні
брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або
дружини, чоловік або дружина
прямого родича). На практиці
це призводить до прийняття
рішень органами управління
кредитної спілки на користь
родичів, що порушує принципи
рівноправності членів та їх самоврядування.
Проте, в ході ХІІ чергової
Конференції члени ВАКС визнали неприйнятною, безпідставЧинна редакція

ною та дискримінаційною запропоновану регулятором редакцію законопроекту «Про внесення змін до Закону України
«Про кредитні спілки» (щодо
асоційованих осіб)» та доручили
Виконавчій дирекції ВАКС супроводжувати зазначений законопроект на всіх стадіях його
проходження та протидіяти
його прийняттю в редакції, що
запропоновано Держфінпослуг.
Натомість опрацювати та просувати редакцію законопроекту, де буде збережено реальний
баланс між потребами в мінімізації
операційних
ризиків
у процесі діяльності органів
управління кредитних спілок та
безумовним правом членів кредитних спілок як їх співвласників на вільне волевиявлення
при формуванні особового складу таких органів.
Законопроектом також передбачено внести зміни до видів господарської діяльності
кредитної спілки та передбачити, що кредитна спілка надає
кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та
забезпеченості
в
готівковій
і безготівковій формі.
Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки
можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться в їхній
власності.
Загальний розмір кредитів,
наданих одному члену кредитної спілки та його асоційованим
особам, а також фермерським

Експерт рубрики

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрисконсульт
Всеукраїнської
асоціації кредитних
спілок

господарствам і приватним підприємствам, які знаходяться
в його власності, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки.
Проект розпорядження
«Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками
та об’єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»
9
лютого
Держфінпослуг
оприлюднила проект змін до
Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками
та об’єднаними кредитними
спілками. Зміни, поряд із діючими положеннями нормативно-правового акту, наведено
нижче в порівняльній таблиці.

Зміни
Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 Розділу 2 доповнити новим
десятим абзацом:
«Форми звітних даних складаються у вигляді документів,
передбачених цим Порядком, у електронній та паперовій
формах. Документи в електронній формі складаються
шляхом заповнення українською мовою таблиць та
форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Держфінпослуг»
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Абзац другий підпункту 2.2.2:
«Звітні дані за квартал подаються не пізніше 25-го числа
місяця, що настає за звітним кварталом, звітні дані за
рік — не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним
роком».

Абзац другий підпункту 2.2.2:
«Звітні дані за квартал подаються не пізніше 25-го числа
місяця, що настає за звітним кварталом, звітні дані за
рік — не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним
роком».

Абзац четвертий пункту 2.2.2:
«У разі надання звітності безпосередньо до Держфінпослуг датою подання є дата реєстрації паперових форм
звітності у Держфінпослуг. При надходженні звітності
поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує
відправника. При невиконані цих умов звітні дані вважаються поданими несвоєчасно».

Абзац четвертий пункту 2.2.2:
«Датою подання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує
відправника. У разі надання документів безпосередньо
до Держфінпослуг датою подання документів є дата їх
реєстрації структурним підрозділом Держфінпослуг, на
який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції. При невиконані цих умов звітні дані
вважаються поданими несвоєчасно».

Пункт 2.3 Розділу 2:
«Достовірність і повнота річної фінансової звітності та
звітних даних підтверджуються аудитором
(аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторів, що ведеться Держфінпослуг.
Аудиторський висновок подається до Держфінпослуг не
пізніше 1-го липня наступного за звітним роком».

Пункт 2.3 Розділу 2:
«Достовірність і повнота річної фінансової звітності та
звітних даних підтверджуються аудитором
(аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторів, що ведеться Держфінпослуг.
Аудиторський висновок подається до Держфінпослуг не
пізніше ніж 1 червня року, що настає за звітним
роком».
Пункт 2.3 Розділу 2 доповнити новими абзацами другим,
третім та четвертим:
«У термін до 1 червня року, наступного за звітним, кредитні спілки подають до Держфінпослуг копії оприлюдненої річної фінансової звітності разом із супровідним
листом.
Кредитна спілка не пізніше ніж до 30 квітня року, що
настає за звітним періодом, зобов’язана оприлюднювати
шляхом розміщення на веб-сторінці кредитної спілки
інформацію про діяльність кредитної спілки за звітний
рік;
Кредитна спілка повинна оприлюднювати річну фінансову звітність».
У додатку 1 після позиції «П.І.Б. головного бухгалтера»:
- додати позицію «номер та дату із протоколу засідань
спостережної ради про розгляд звітних даних кредитної
спілки»;
- додати позицію «номер та дату із протоколу засідань
ревізійної комісії про розгляд звітних даних кредитної
спілки».

Проект розпорядження
«Про затвердження
типових програм підвищення кваліфікації керівників
та головних бухгалтерів
кредитних спілок»
Проект розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження
типових програм підвищення
кваліфікації керівників та головних бухгалтерів кредитних
спілок» (далі — Типові програми) розроблено відповідно до
вимог підпункту 27 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
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3 лютого 2010 року № 157, Професійних вимог до керівників
та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених
розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року
№ 1590, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554
(далі — Професійні вимоги), та
вимог пункту 1.4 Положення
про навчання, перепідготовку,
підвищення кваліфікації та
складання екзаменів особами,
які провадять діяльність на
ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням
Держфінпослуг від 25 грудня
2003 року № 183, зареєстрова-

ного в Міністерстві юстиції
України 28 січня 2004 р. за
№ 122/8721 (далі — Положення
№ 183). Розпорядженням мають
бути затверджені типова програма підвищення кваліфікації
керівників кредитних спілок та
типова програма підвищення
кваліфікації головних бухгалтерів кредитних спілок.
Типовими програмами встановлено ряд питань законодавства України щодо діяльності
кредитних спілок, якими повинні володіти особи, які претендують отримати свідоцтво про
складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищен-
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ня кваліфікації керівників
(головних бухгалтерів) (далі —
Свідоцтво) та обіймати посади
керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок.
Метою державного регулювання є вдосконалення професійного рівня осіб, які претендують на отримання Свідоцтва,
поглиблення їхніх умінь, навичок та знань ними основ законодавства у сфері діяльності
кредитних спілок, необхідних
для здійснення професійної діяльності. За Типовими програмами вищим навчальним закладом, який проводить свою дія-

льність відповідно до пункту 2.1
розділу 2 Положення № 183,
можуть створюватися конкретні навчальні програми, узгоджені з Держфінпослуг, які будуть
запропоновані кандидатам на
отримання Свідоцтва.
Впровадження Типових програм забезпечить виконання
професійних вимог та сприятиме професійному становленню
осіб, які претендують отримати
Свідоцтво.
Прийняття Типових програм
сприятиме розвитку освіти
у сфері діяльності кредитних
спілок у цілому не лише через

підвищення професійного рівня
кандидатів на отримання Свідоцтва, але й через стимулювання вищих навчальних закладів до розробки відповідних
навчальних програм, поглиблення та вдосконалення досліджень ринку кредитної кооперації, законодавства щодо діяльності кредитних спілок та
професійної освіти учасників
ринку.
З аналізу регуляторного
впливу Типових програм підвищення кваліфікації керівників
і головних бухгалтерів кредитних спілок

Консультація експерта рубрики
Перелік документів кредитної спілки для організації роботи в сфері захисту персональних даних.
Після набрання чинності Законом України «Про захист персональних даних» (далі — Закон)
та підзаконними нормативноправовими актами у сфері захисту персональних даних у
володільців баз персональних
даних виник обов’язок по організації роботи в сфері захисту
персональних даних, та, зокрема, розробці відповідних документів.
Орієнтовний перелік документів, які розробляє (до яких
вносить зміни) кредитна спілка1, виглядає наступним чином:
згода суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних;
положення про захист персональних даних/порядок обробки
персональних
даних

(визначення мети обробки персональних даних в іншому внутрішньому положенні кредитної
спілки або її статуті),
наказ про призначення
особи, яка організовує роботу,
пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці або
про створення (визначення)
відповідного структурного підрозділу;
посадова інструкція особи,
яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних
даних при їх обробці або положення про відповідний структурний підрозділ;
письмове
зобов’язання
працівника (-ів) щодо недопущення розголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку

з виконанням професійних чи
службових або трудових обов'язків (ознайомлення з частиною
третьою ст. 10 Закону);
журнал обліку фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки;
журнал обліку спроб та
фактів несанкціонованих та/
або незаконних дій з обробки
персональних даних.
Після відправлення заяви
про реєстрацію бази персональних даних до Державної служби
з питань захисту персональних
даних до отримання свідоцтва
про державну реєстрацію бази
персональних даних слід зберігати документи, що свідчать
про відправлення цієї заяви.

1 Необхідно враховувати особливості організації роботи та структуру конкретної кредитної спіл ки
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Діалог кредитних спілок Луганщини
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грудня 2011 року в Луганську відбувся круглий стіл на тему «Кредитна кооперація сьогодні», в якому взяли
участь понад 50 представників
з 31 кредитного союзу області,
керівники Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС),
Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ),
Асоціації кредитних спілок Луганщини (АКСЛ). На круглому
столі були порушені болючі для
кожного учасника теми, пов’язані з вирішенням завдань системного характеру. Президент
ВАКС Вікторія Волковська висловила офіційну позицію Всеукраїнської асоціації з ключових питань вдосконалення існуючої в Україні системи кредитної кооперації, спираючись на
такі пріоритети і базові положення: внесення змін в законодавчу базу, регулюючу діяльність кредитних спілок, необхідність реформування державного регулятора, введення реального саморегулювання на ринку
кредитних спілок, проведення
фінансового оздоровлення проблемних кредитних спілок державним регулятором, безболісне
виведення неплатоспроможних
кредитних спілок з ринку, впровадження системи гарантування вкладів членів кредитних
спілок шляхом створення спеціальної державної організації,
розширення видів послуг, що
надаються кредитними спілками. Президент НАКСУ Петро
Козинець детально зупинився
на стані кредитного руху сьогодні. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на кінець третього
кварталу 2011 року в Україні
зареєстровано 610 кредитних
спілок, які об’єднують у своїх
рядах більше мільйона громадян, із загальними активами 2,5
мільярда грн. Офіційна статис-
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тика свідчить про різкий спад
кредитної кооперації. За час
кризи практично збанкрутували
близько 50 кредитних спілок,
причому, як правило, у великих
містах, з так званим всеукраїнським статусом і, на жаль,
з великою чисельністю і великими активами. Значна частина
з них мали кримінальну підоснову і проблеми з поверненням
заощаджень населення. Близько
150 кредитних спілок були виключені з державного реєстру
або самоліквідувалися. Абсолютна більшість із понад 600 діючих кредитних спілок успішно
працюють, виконують свої зобов’язання, не припиняли кредитування в найважчі часи
кризи. Голова правління Асоціації кредитних спілок Луганщини
Лариса Литвинюк говорила про
кредитний русі області, про обласної асоціації кредитних спілок. За 11 місяців поточного
року видано кредитів — 8 453
на загальну суму 40 600 000,
з них 271 кредит на загальну
суму 4,7 млн грн на розвиток
малого бізнесу, 91 кредит фермерським господарствам на
суму 2,4 млн грн, 684 кредиту
на суму 4,3 млн грн на ремонт
житла і, звичайно, споживчі
кредити, які користуються найбільшим попитом — у кількості
7 407 на загальну суму 29,2 млн
грн. Багатшими на 3,5 млн грн
стали вкладники наших кредитних спілок. Рівно стільки було
виплачено по депозитних внесках і розподілено на додаткові
пайові внески.
На сьогоднішній день наша
Асоціація — одна з небагатьох
стабільно працюючих, що об’єднує 18 кредитних спілок із загальною
чисельністю
понад
31 000 чоловік. Сумарні активи
на кінець 3-го кварталу 2011
року склали 41 500 000 грн.
Сумарний капітал — 14,2 млн

гривень. Споживачами послуг є
різні верстви населення: фермери, працівники промислових
підприємств, бюджетної сфери,
шахтарі, пенсіонери.
Учасники круглого столу були одностайні в тому, що тільки
об’єднавшись в асоціацію, об’єднані кредитні спілки, ми зможемо створити ринок кредитної
кооперації Україна потужним
і захищеним. І традиційний кооперативний гасло «Свій до свого по Своє» повинен придбати
нове звучання в новій якості
завдяки
спільним
зусиллям
і загальним прагненням.
Як учасник круглого столу
вважаю за необхідне відзначити високий рівень представництва на ньому і те, що всеукраїнські об’єднання кредитних спілок багато зробили для системного реформування кредитної
кооперації. І важливо, що з урахуванням конструктивних пропозицій усіх учасників були визначені як поточні, так і перспективні заходи, спрямовані на
підвищення ефективності ринку фінансових послуг.
Серйозний діалог вийшов
і при обговоренні можливих
ризиків на період очікуваних
кризових явищ у фінансовій
системі. У цілому, можна зазначити, що діалог вийшов діловий, конструктивний, з розумінням тієї відповідальності,
яка завжди притаманна діяльності кредитних спілок. Нам
доводиться розраховувати тільки на свої сили, свій професіоналізм і шкодувати, що з боку
органів влади, регулятора далеко не завжди наші зусилля знаходять підтримку, і не завжди
у влади є розуміння того, що
наша діяльність спрямована на
благо наших громадян.
Голова правління
КС «Наше право»
Г. Мірошниченко

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Січень — лютий 2012

ЛАКС провела тренінг-практикум
«Правові аспекти підготовки
документів щодо скликання
та проведення чергових загальних
зборів членів кредитної спілки»
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лютого 2012 р. у приміщенні Львівського інституту банківської справи УБС
НБУ відбувся тренінг-практикум «Правові аспекти підготовки документів щодо скликання та проведення чергових загальних зборів членів
кредитної спілки».

У заході взяли участь представники 12 КС Львівщини (10
КС — члени ЛАКС, 2 КС —
львівські спілки).
Правління Львівської асоціації кредитних спілок вдячне
ВАКС за сприяння в організації,
а Віталієві Бойчуку за фахове
проведення навчання.

Львівська асоціація кредитних спілок
провела своє чергове засідання

У

Львові, 26 січня 2012
року, відбулося засідання
Львівської асоціації кредитних
спілок (ЛАКС).
Під час цього засідання обговорювали такі питання:
1. Затвердження Протоколу
засідання № 4 від 23.11. 2011
року.
2. Про сучасний стан кредитної кооперації в Україні та діяльність ВАКС у 2012 році.
3. Про стан справ у кредитних спілках ЛАКС.
4. Про діяльність ЛАКС у IV
кварталі 2011 року. Основні

показники бюджету ЛАКС.
5. Про програму ЛОДА щодо
кредитування в АПК.
6. Про звітно-виборчу Конференцію ЛАКС.
7. Різне: сайт ЛАКС, аудит у
2012 році, піар-кампанія ЛАКС
у 2012 році, співпраця ЛАКС з
Львівським інститутом банківської справи тощо.
Представники Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
були присутні на засіданні й
брали участь в обговоренні пропозицій щодо співпраці ВАКС з
ЛАКС.

Шановні члени кредитних спілок і голови місцевих асоціацій!
Редакція «Вісника кредитної кооперації» буде вдячна,
якщо ви надсилатимете інформацію про заходи,
що відбуваються в кредитних спілках, а також матеріали ЗМІ,
де йдеться про кредитні спілки.
Адреса для листування: office@vaks.org.ua

А гуцули
про кризу
забули…
Жителі гірських районів Івано-Франківщини успішно відроджують традиційні ремесла й активно розвивають
сільський зелений туризм.

У січні цього року перлина
карпатського дивосвіту Косівщина приймала представників
п’яти областей України для навчання, консультування та обміну досвідом діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (СОК) за найновішими технологіями в сферах
сігоспвиробництва, профінансованих Міжнародною благодійною організацією «Добробут
громад» за підтримки Міжнародного благодійного фонду
«Хайфер проджект інтернешенл».
Сколівщину на тренінгу
представляли лідери проекту
МБО
«Добробут
громад»
В. Приндак, учасники проектів,
власники земельних садиб
Т. Зінкевич, Ю. Шаблатович,
М. Маринець, О. Зінкевич, керівник сколівського «Пласту»
Ю. Билень.
Як собі дають раду горяни
в цей нелегкий економічний
час, вчаться змінювати усталені
погляди, ламати архаїчні стереотипи мислення й успішно працювати, можна було побачити
й відчути під час зазначеного
тренінгу.
У цьому карпатському краї
ніколи не було та, й зрештою, за
специфічним географічним розташуванням, не могло бути великих підприємств, фабрик,
заводів, адже природні умови
цього не дозволяли.
Тепер все частіше сільські
ґазди розуміють, що потрібно
пристосовувати свої будинки до
39

Косівщина. Фото Романа Печижака.
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сучасних санітарно-гігієнічних
умов. Будують окремі апартаменти для туристів і відпочиваючих, таким чином розвиваючи
сільський зелений туризм. Господарі кожної садиби намагаються надати будівлям оригінального зовнішнього вигляду,
а також зацікавити подорожуючих своєю неповторністю й автентичністю. Також горяни чітко усвідомили, що поодинці їм
багато зробити не вдасться
й почали гуртуватися в громади, організації, спілки та сільськогосподарські кооперативи.
Саме таким громадським угрупуванням набагато швидше
йдуть назустріч усілякого роду
помічні фонди, благодійні організації, структури.
Зміни в господарському устрої гуцулів уже триває. Вони
все більше пристосовуються до
життя в гірських регіонах. На
жаль, державна політика особливо не сприяє розвитку цього
району. Однак, шлях до реалізації ідей у цьому суворому краї
горянам демонструє МБФ
«Хайфер проджект інтернешенл».
Уже кілька років поспіль на
Гуцульщині реалізовуються проекти МБО «Добробут громад»,
що сприяє підвищенню рівня
життя сільських родин. За фі40

нансової підтримки МФБ «ХПІ»
багато особистих селянських
господарств, багатодітних родин та малозабезпечених сімей
отримали в дар коней гуцульської породи, корів-нетелів з наступною передачею їх в дар
іншим сім’ям. Також надавалась технічна допомога і окремим господарям, і керівникам
та членам СОК для розвитку
тваринництва, екологічного
господарювання, органічного
землеробства, відновлення традиційних ремесел, надання послуг в сільському зеленому туризмі тощо.
Окрім покращення добробуту сільських родин, за ці останні роки створилися всі передумови для сталого розвитку громад. Люди гуртуються, розробляють і, найголовніше, — реалізовують програми розвитку населених пунктів.
У цьому велику роль відіграють тренінги, навчальні семінари під керівництвом координаторів тренінгових програм та
проектів МБО «Добробут громадян» Ярослави Сорокопуд, Йосипа Книжицького та менеджера проектів Західного регіону
Мирона Петришина за фінансової підтримки МБХ «ХПІ».
Оскільки проекти добігають
до свого завершення, ці струк-

тури шукають додаткові шляхи
інвестування та фінансування
сільгоспвиробників, опираючись на запит громадян.
У січні в Косові відбувся тренінг на тему «Маркетинг і менеджмент сільськогосподарської
продукції присадибних господарств, які входять до СОК, по
співпраці з діючими кредитними спілками».
Кожен регіон має свої відповідні фінансові структури і, в
тому числі, кредитні спілки, які
можуть на лояльних засадах
допомагати у фінансуванні потреб сільгоспвиробників.
Своїм досвідом співпраці з
кредитними спілками ділилися
лідери проектів і керівники
СОК Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.
Прораховувалися всі «за» і
«проти».
Інспектор кредитної спілки
«Косівська», що уже кілька років
успішно
діє
на
ІваноФранківщині, Ігор Матвейчук
детально розповів про багатогранну діяльність КС «Косівська»,
фінансові послуги, розроблені
програми агрокредитування
фізичних осіб та підприємців,
подав процентні ставки та надав всю необхідну інформацію
про кредитування сільхозвироб-
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ників, представників зеленого
туризму на загальних засадах.
Координатор тренінгових програм МБО «Добробут громад»
Ярослава Сорокопуд доповнила,
що впродовж наступних п’яти
років в Україні діятиме новий
проект технічної допомоги
USAID, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Зокрема, він спрямований на розширення доступу

малих і середніх сільгоспвиробників до фінансових ресурсів,
появу нових фінансових програм і продуктів. USAID допомагатиме в налагодженні співробітництва між кредитними
спілками та сільгоспвиробниками із залучення до спільних
схем агрокредитування малих і
середніх сільгоспвиробників.
USAID пропонуватиме кредитним спілкам зважений розподіл

ризиків за рахунок форвардних
контрактів й інших та інших
фінансово-економічних методів
для того, щоб максимально знизити відсоткові ставки кредитування для сільгоспвиробників.
Отож, допомога буде очевидною. Кредитні спілки отримають гаранта в особі представництва USAID, споживачі не
так боятимуться відсоткових
ставок, охоче братимуть кредити для господарських потреб.
Ця інформація надзвичайно
зацікавила учасників проектів,
лідерів та керівників СОК. Відбулося опрацювання операційних планів щодо можливих напрямків співпраці з кредитними спілками.
За матеріалами видання
«Бойківська думка»
Матеріал надано кредитною
спілкою «Косівська»

ВАКС сприяє кредитним спілкам
у створенні веб-сторінок
Шановні члени ВАКС!
У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (зокрема до частини четвертої статті 14 Закону України), що набувають чинності 1 січня 2012 року, кредитні спілки зобов’язані не пізніше 30 квітня року,
що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну
консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Для тих, у кого такої можливості наразі немає, ВАКС пропонує створити веб-сторінку
кредитної спілки при сайті асоціації — при цьому адреса сторінки кредитної спілки буде
виглядати так: ххххх.vaks.org.ua, де ххххх — назва кредитної спілки латиницею.
Сторінка спілки може мати як індивідуальний дизайн, так і відповідати шаблону.
Щодо вартості такої послуги, а також за додатковою інформацією звертайтеся до офісу
ВАКС за телефонами (044) 278-30-68, 234-24-87
або пишіть на електронну адресу office@vaks.org.ua

Контактна особа — Анна Нагребельна
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ПРЕС-РЕЛІЗ
ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДАТИ: 07—22 липня 2012 року.
МІСЦЕ: Україна, м. Стрий (Львівщина), Карпати.
ОРГАНІЗАТОР: КРЕДИТНА СПІЛКА «ВИГОДА».
СПІВОРГАНІЗАТОРИ: ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК, Мистецьке об’єднання
«Cтрий-КО», мистецьке об'єднання «Світ мрій», клуб авторської пісні «Галактіон» ім.Романа Купчинського, Книжкова толока, Стрийська міська організація «ПРОСВІТА», ПЛАСТ, СОЮЗ УКРАЇНОК
ПАРТНЕРИ: Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Стрийська районна державна адміністрація (у процесі), Стрийська міська рада (у процесі), Розгірчанська сільська
рада (у процесі)
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ: www.wfucu.org.ua
З НАГОДИ: МІЖНАРОДНОГО РОКУ КООПЕРАЦІЇ (2012)
20-ччя кредитної спілки «ВИГОДА»
ПРИСВЯТА: пам’яті українських кооператорів
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: члени українських кредитних спілок, інших кооперативів, об’єднань українців у світі
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЮ: Петро МАКОВСЬКИЙ,e-mail:petromak@ukr.net, skуpe: petro_makovskiy,
tel:+380 66 650 98 94)
ПРО ФЕСТИВАЛЬ
Із 07 по 22 липня 2012 року у м.Стрию буде проведений Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок. Фестиваль включає комплекс окремих заходів: Прощу до Зарваниці, хресна хода на
гору Яворину, відкриття туристичного маршруту «Горами нашої слави», пленер художників
«Стрийська палітра» ім.Івана Хандона, фестиваль авторської пісні «Галактіон», книжкова толока
«Купуй і читай українське!», Форум кредитних спілок, етнофестиваль «Стрийські потоки».
ПРО КООПЕРАЦІЮ
Кооперативні форми господарювання зародилися у середині 19 сторіччя у Європі. Швидко ідея
економічного об’єднання найбідніших охоплює і територію України. На початку 20 сторіччя українці мали вже потужну мережу різноманітних кооперативів, які стали економічною базою для
українського спротиву, подальших національних змагань, були кузнею національно-свідомих професійних кадрів.
У резолюції № 64.136, прийнятій 18 грудня 2009 р., Асамблея зазначила, що кооперативи сприяють зменшенню бідності, створенню робочих місць і соціальній інтеграції. Кооперативний сектор
у світі налічує 800 млн членів у 100 країнах і приблизно 100 млн робочих місць. Обсяг охоплення
людей кооперацією демонструють такі приклади: Сільськогосподарські кооперативи виробляють
80—99% молока в Норвегії, Новій Зеландії та Сполучених Штатах Америки; 71% рибної промисловості в Республіці Кореї та 40% сільського господарства в Бразилії належить кооперативам, У США
900 сільських електропостачальних кооперативів обслуговують 37 млн людей і володіють половиною електричних розподільних ліній у країні.
ПРО КРЕДИТНУ КООПЕРАЦІЮ
Кредитні спілки є частиною кооперації у світі. В Україні однаково були добре розвинені як на заході так і на сході. Згодом були пограбовані і закриті комуно-більшовицьким режимом. Також вони добре розвивалися у місцях, де компактно проживала українська громада, особливо у США,
Канаді та Австралії. Церква, молодіжні, культурні, просвітні товариства та кредитні спілки узгоджено працюють у громадах – це цілісна мережа, яка забезпечує збереження української культури, українського середовища, яка плекає (затримує) українську ідентичність.

