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НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

ВАКС ОТРИМАЛА ВІДПОВІДЬ НАЦКОМФІНПОСЛУГ
НА СВОЄ ПРОХАННЯ НАДАТИ РОЗ’ЯСНЕННЯ
ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ОСОБИ,
ЯКА ТИМЧАСОВО ВИКОНУЄ ФУНКЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО
ЗА ФІНМОНІТОРИНГ

ВАКС

отримала відповідь
Нацкомфінпослуг на своє прохання
надати роз’яснення щодо кваліфікаційних вимог до особи, яка
тимчасово виконує функції відповідального за фінмоніторинг.
У листі Нацкомфінпослуг зазна-

чено, що на особу, яка на час
відсутності працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, виконує
його обов’язки, поширюються
права та обов’язки, встановлені для відповідального працівника.

Також Голова Нацкомфінпослуг А. Л. Стасевський висловив
готовність Комісії підтримати
проведення з ринком семінарів,
обговорень по цим питанням.
Повний текст відповіді Нацкомфінпослуг — на сайті ВАКС
(новина від 14.12.2012 р.).

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НБУ НАДАВ ВІДПОВІДЬ
НА ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС І НАКСУ

На

пропозиції ВАКС і
НАКСУ,
направлені
державним органам влади, стосовно реформування системи
кредитної кооперації заступник
Голови НБУ пан Соркін І. В.
наддав відповідь.
Нагадаємо, ВАКС і НАКСУ
13 листопада 2012 року на спільному засіданні, обговоривши
проблеми ринку кредитної коо-

перації, підготували та направили до вищих державних органів влади свої пропозиції стосовно реформування системи кредитної кооперації. Детальніше
про це читайте в попередньому
номері «Вісника кредитної кооперації».
12.12.2012 р. асоціації отримали лист-відповідь за підписом Ігоря Вячеславовича Соркі-

на, в якому зазначено, що пропозиції профоб’єднань взято до
уваги та з боку НБУ запропоновано відтермінувати на 2013
рік виконання заходів, передбачених пунктом 24 Національного плану дій.
Повний текст листа Національного банку України розміщено на сайті ВАКС (новина від
14 грудня 2012 р.).

ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ,
ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНО НОВУ
ПЛАТНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСЛУГУ —
ВИДАЧА КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ

На

сайті
Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, 15
січня 2013 р. оприлюднений
проект Закону України «Про
внесення змін до деяких Законів України щодо адміністративних послуг, які надаються

Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг». Цим проектом Закону
вносяться зміни до Закону
України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом
доповнення його новою статтею

28-1, яка містить перелік адміністративних послуг, які надає
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
Зокрема, проектом Закону
до переліку платних адміністративних послуг віднесено
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видачу копій ліцензій на провадження діяльності з надання
фінансових послуг.
«Але, просимо взяти до уваги
те, що Положенням про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада
2011 року 1070/2011, частиною першою статті 28 Закону
України «Про фінансові послуги

та державне регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг не надано повноважень щодо видачі копій ліцензій
та встановлення розміру плати за їх видачу, а представники ринку фінансових послуг зауважують, що отримання копій ліцензій необґрунтовано
великий та затратний обсяг
роботи у вже працюючих компаній, що мають відокремлені
підрозділи.

ВАКС просить вилучили
абзац 5 «видача копій ліцензії
на впровадження діяльності
з надання фінансових послуг»
зі статті 28, пункт 1 проекту
Закону», — зазначено в листі
ВАКС до Нацкомфінпослуг
і Держпідприємництва.
Лист ВАКС до Нацкомфінпослуг і Держпідприємництва
(№ 01-05 від 18.01.2013) розміщено на сайті асоціації (новина
від 21 січня 2013 р.).

ВАКС І НАКСУ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АДЕКВАТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ПІДГОТУВАЛИ СПІЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
та Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)
з метою вдосконалення системи
пруденйційного нагляду та забезпечення адекватного регулювання кредитних спілок пропонують внести зміни та доповнення до Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 16 січня 2004 року
№ 7 «Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості
системи управління кредитних
спілок та об’єднаних кредитних
спілок», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лю-

того 2004 року за № 148/8747».
Підготовлені зміни й доповнення асоціації 17 грудня 2012 р.
направили до Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Зокрема, в спільному листі
йдеться:
— про зміну підходу до визначення груп режимів регулювання кредитних спілок: замість визначення граничного
розміру активів у абсолютній
сумі, визначити відношення
активів до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом на 1 січня поточного року;
— спрощення вимог до відне-

сення кредитних спілок до
груп регулювання;
— виключення зі складу фінансових нормативів діяльності
норматив якості активів
3.1.4;
— включення до Положення
розділу 8 «Внутрішній аудит
(контроль) в кредитних спілках».
Повний текст листа з пропозиціями щодо змін і доповнень
до Розпорядження № 7 «Про
затвердження Положення про
фінансові нормативи діяльності
та критерії якості системи
управління кредитних спілок та
об’єднаних кредитних спілок»
викладений на сайті ВАКС
(новина від 18 грудня 2012 р.).

ВАКС УВІЙШЛА ДО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ПРИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

У

становчі збори Громадської ради при Державній
службі фінансового моніторингу
України відбулися 21 січня
2013 р.
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Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) увішла до
складу Громадської ради в особі
Вікторії Волковської, президента ВАКС.

У цей же день відбулося перше засідання Громадської ради,
під час якого представник
Держфінмоніторингу надав звіт
про реалізацію Держфінмоніто-
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рингом України в 2012 році
державної політики в сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержа-

них злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Головою Громадської ради при Держфінмоніторингу України тер-

міном на два роки було обрано
Калустову К. В., представника
Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ).

ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ
ЩОДО НАМІРІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ
ВВЕСТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВО
ВИКОНУЮЧИХ ОБОВ’ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ЗА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

В

інформаційному агентстві
«Інтерфакс-Україна» (м. Київ) 22 січня відбулася
прес-конференція на тему
«Обговорення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про
затвердження Положення про
навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання

і нагляд за діяльністю яких
здійснює Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».
Прес-конференцію ініціювала Ліга страхових організацій
України (ЛСОУ). Всеукраїнська

асоціація кредитних спілок також взяла участь в обговоренні
й зі свого боку підтримала позицію інших представників ринку небанківських фінансових
послуг.
Спільний лист, підписаний
за результатами обговорення,
а також детальну інформацію
про прес-конференцію читайте
на сайті ВАКС
(новина від 23 січня 2013 року).

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

ПРО ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ
ГОВОРИЛИ ПІД ЧАС СЕМІНАРУ ВАКС
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, за підтримки
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»,
24 січня, в Києві, провела семінар на тему «Внутрішній аудит
в кредитних спілках». Участь
у заході взяли понад 50 співробітників кредитних спілок. Під

час семінару Сорочинська Наталія Вікторівна, начальник
відділу реєстрації, ліцензування
та дозвільних процедур кредитних установ та бюро кредитних
історій Нацкомфінпослуг, розповіла про вимоги регулятора
щодо запровадження внутрішнього аудиту в кредитних спіл-

ках. Куциба Віталіна Миколаївна надала практичні рекомендації запровадження внутрішнього аудиту в кредитних спілках.
ВАКС дякує лекторам
та учасникам семінару
за роботу й чекає на інших
заходах асоціації.

У кредитній спілці сталася подія?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу
nagrebelna@vaks.org.ua
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Андрій СТАСЕВСЬКИЙ:
«Сьогодні кредитні спілки —
саме ті фінансові установи,
з якими пересічному
українцю працювати
найлегше»

Наприкінці 2012 року Андрій Леонідович Стасевський, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, поділився з нами своєю думкою щодо того, наскільки вдалим 2012-ий був для ринку кредитної кооперації й чи всі заплановані зміни вдалося втілити,
а також чого очікувати кредитним спілкам вже з січня 2013-го.
Андрій Леонідович, на Вашу думку, яку
роль кредитні спілки відіграють у житті
пересічних українців? Де їхні послуги найбільше потрібні?
— На сьогоднішній день система кредитної
кооперації, загальні активи якої перевищують
2,5 млрд гривень, об'єднує понад мільйон громадян України. Це свідчить про те, що попит на
послуги кредитних спілок, попри колишній спад
довіри до цього інституту, залишається високим.
Головна роль кредитних спілок — забезпечити
простий доступ до фінансових ресурсів для широких верств населення.
Сьогодні кредитні спілки — саме ті фінансові
установи, з якими пересічному українцю працювати найлегше. Звичайно, що найбільш затребувані послуги кредитних спілок там, де банківські
установи взагалі відсутні або їхня кількість незначна, — у сільській місцевості, селищах міського типу, районних центрах.
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Починаючи з 2-го кварталу 2011 року, стан
сегменту кредитної кооперації певною мірою
стабілізувався, є тенденція до зростання загальних активів і капіталу кредитних спілок.
Як і в попередні періоди, найбільш популярною послугою кредитних спілок є споживче кредитування. Так питома вага споживчих кредитів
складає понад 60 %. На другому місці кредити,
надані на придбання, будівництво, ремонт та
реконструкцію житла, — понад 20 %.
За 2012 рік, тобто за час роботи нового
складу Нацкомфінпослуг, з Єдиного державного реєстру фінансових установ протягом
першого півріччя не виключено жодної кредитної спілки, натомість включено 3 КС.
У порівнянні з попередніми роками такі показники незвичні. З чим це пов’язано?
— Нацкомфінпослуг виходить з того, що виключення кредитної спілки з Державного реєст-
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ру фінансових установ — це остання крапка, яку
можна ставити лише після виконання фінустановою своїх зобов’язань. Без впевненості в тому,
що проведені розрахунки зі всіма вкладниками
в повному обсязі, ми не можемо припиняти контроль за діяльністю кредитної установи. Виключення кредитних спілок з Державного реєстру
фінансових установ здійснюється тільки після
вжиття всіх можливих заходів для забезпечення
повного розрахунку з усіма вкладниками.
Що стосується кредитних спілок, які включено
до Державного реєстру фінансових установ, то
це свідчить про те, що після кризи 2008 року почали з’являтись нові кредитні спілки у відповідь
на наявну потребу в їхніх послугах.
Яких змін очікувати кредитним спілкам
у 2013 році?
— Одночасно із трендом зростання, на ринку
кредитної кооперації залишається багато проблем. Потрібно забезпечити системне підтримання ліквідності кредитних спілок. Актуальною
є проблема обмеженості доступу кредитних спілок до фінансових ресурсів. Ми працюємо над
оновленням і вдосконаленням регуляторних процедур, враховуючи, в першу чергу, необхідність
створити дієвий механізм виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку, підвищити ефективність існуючої системи моніторингу та
пруденційного нагляду за кредитними спілками.
Для розвитку системи кредитної кооперації потрібні механізми гарантування та стабілізації на
ринку. Протягом 2012 року ми доклали зусиль,
щоб максимально накопичити інформаційну базу
щодо самого ринку, процесів, які на ньому відбуваються. Регулювання такого чутливого ринку,
як ринок кредитної кооперації, вимагає всебічного та виваженого підходу.
На сьогодні підготовлено ряд проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, які мають на меті вдосконалити окремі форми звітних
даних, усунути дублюючі норми в різних нормативно-правових актах, визначити особливості
організації внутрішнього аудиту в кредитних
спілках, зняти певні фінансові нормативи діяльності кредитних спілок. Також розроблено проект
нормативно-правового акту Нацкомфінпослуг
щодо ліцензування кредитних спілок і ліцензійних умов здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг.
Наглядовими департаментами спільно опрацьовується питання щодо можливості запровадження єдиних методологічних підходів до включення фінансових установ до Державного реєстру фінансових установ.

Ці проекти в обов’язковому порядку вже
оприлюднені чи будуть оприлюднені на сайті
Нацкомфінпослуг, і ми чекаємо на конструктивні пропозиції від ринку.
У 2013 році ми плануємо завершити роботу
по вдосконаленню законодавчої та нормативноправової бази регулювання кредитних спілок.
Головне наше завдання — зробити роботу кредитних спілок більш прозорою та передбачуваною.
Зокрема, в рамках виконання завдань, поставлених пунктом 24 Національного плану дій
на 2012 рік по впровадженню Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», Нацкомфінпослуг підготувала Концептуальні засади реформування та
подальшого розвитку Національної системи кредитної кооперації, які передані Національному
банку України як відповідальному виконавцю.
Зараз, керуючись цими Концептуальними засадами, Нацкомфінпослуг розробляє законопроект
щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та подальшого
розвитку Національної системи кредитної кооперації. Реформування системи державного регулювання діяльності кредитних спілок буде направлене на усунення існуючих недоліків і невирішених проблем.
Що стосується вдосконалення нормативноправових актів Нацкомфінпослуг, перш за все,
акцент буде зроблено на вдосконаленні тих вимог і критеріїв, яким має відповідати кредитна
спілка для того, щоб провадити діяльність з надання фінансових послуг. Також ми працюватимемо
над
вдосконаленням
інформаційнотехнологічних характеристик автоматизованої
інформаційної системи приймання й аналізу
звітності кредитних установ. Пріоритетом є перехід до прийняття звітів у вигляді електронних
документів, перегляд періодичності подання звітних даних, перегляд фінансових нормативів
діяльності, запровадження при аналізі звітності
кредитних спілок елементів пруденційного нагляду, в першу чергу тестів раннього попередження.
Скільки проблемних кредитних спілок
сьогодні є на ринку за даними Нацкомфінпослуг? Що в них відбувається?
— Детальний аналіз ситуації на ринку кредитної кооперації дозволив Нацкомфінпослуг виявити близько 100 кредитних спілок, які не відповідають вимогам чинного законодавства,
зокрема в сфері надання фінансових послуг та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
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жаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. До таких кредитних спілок вживаються
відповідні заходи впливу та вивчається стан виконання зобов’язань даних кредитних спілок перед своїми членами. Після цього може розглядатися питання щодо виключення таких кредитних
спілок з Державного реєстру фінансових установ.
Зважаючи на те, що проблемні спілки
таки є, пруденційний нагляд потребує вдосконалення? Що, на Вашу думку, слід зробити, аби звести до мінімуму проблему кредитних спілок? Як Нацкомфінпослуг планує
будувати свою політику в сфері пруденційного нагляду за кредитними спілками
в 2013 році?
— Згідно з пунктом 24 Національного плану
дій на 2012 рік по впровадженню Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава» передбачається вдосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення пруденційного нагляду за
діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення на депозитні рахунки.
Я вважаю, що необхідною умовою для ефективного пруденційного нагляду за кредитними
спілками є вдосконалення системи моніторингу
ринку за такими напрямками:
- перегляд існуючої системи фінансових показників і нормативів кредитних спілок з метою
підвищення її якості, запровадження пруденційних вимог і показників;
- перегляд складу звітних форм і методики
складання звітності, скорочення звітного періоду
за окремими видами звітності;
- перегляд спільно з Аудиторською палатою
України вимог до змісту аудиторського звіту,
який складається за підсумками аудиту фінансової звітності кредитних спілок.
З 1 листопада 2012 року мала розпочати
працювати Громадська приймальня, яка
повинна була складати списки вкладників
проблемних кредитних спілок. Чи розпочала
працювати ця Громадська приймальня?
Коли Нацкомфінпослуг планує закінчити
складати списки вкладників проблемних
кредитних спілок й що робитиме далі з цим
переліком?
— Дійсно, Громадська приймальня почала
свою роботу з 1 листопада 2012 року. Її основні
завдання: організація прийому громадян; надан-
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ня інформаційної допомоги, в тому числі про
права та способи захисту інтересів споживачів
фінансових послуг у межах компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг; моніторинг громадської думки; систематизація пропозицій стосовно покращення функціонування ринків небанківських фінансових послуг для їхнього врахування в регуляторній і нормотворчій діяльності
Нацкомфінпослуг. Також Громадська приймальня зараз координує питання щодо створення
списку вкладників проблемних кредитних спілок, у тому числі виключених із Державного реєстру фінансових установ, обов’язки перед якими не виконані та повернення вкладів котрих не
проводились.
Потрібно правильно розуміти, що внесення до
списку вкладників проблемних кредитних спілок
є першим кроком для повернення коштів вкладникам цих спілок. Відшкодування всіх збитків
потребуватиме часу та коштів, може відбуватися
не тільки за рахунок державного бюджету. Разом
з тим, формування списку вкладників проблемних кредитних спілок допоможе усвідомити всю
глибину проблеми.
Це дуже кропітка робота, яка вимагає багато
часу. За допомогою такого списку здійснюється
збір інформації про суми заборгованості виключених з Державного реєстру фінансових установ
збанкрутілих і неплатоспроможних кредитних
спілок перед своїми членами. Це дозволить виявити справжні масштаби того, що сталося у
2008—2010 роках. У рамках цього питання Нацкомфінпослуг звернулася до правоохоронних
органів, Міністерства юстиції з метою співробітництва й отримання додаткової необхідної інформації.
Дані, отримані при складанні списку вкладників проблемних кредитних спілок, є необхідними для оцінки сучасного стану проблеми і пошуку найбільш оптимальних шляхів її вирішення, наприклад, відновлення роботи частини кредитних спілок, раніше виключених з Державного
реєстру фінансових установ.
Що важливо — одночасно з виявленням вкладників проблемних кредитних спілок не слід забувати про необхідність виявлення боржників
таких кредитних спілок, вжиття заходів щодо
стягнення з боржників їхньої заборгованості перед кредитними спілками з метою направлення
стягнутих коштів на відшкодування вкладів.
Як Ви оцінюєте грамотність українців
з фінансових питань? Що Нацкомфінпослуг
планує робити для поширення фінансової
просвіти серед пересічних громадян?
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— Наявний низький рівень грамотності населення України з фінансових питань потребує значної уваги. З цього приводу Нацбанк і Нацкомфінпослуг ведуть спільну роботу з підвищення
рівня фінансової грамотності населення України.
Крім того, саме цей напрям залишатиметься
пріоритетним у тісній співпраці між Нацкомфінпослуг і Проектом FINREP-II, оскільки фінансова
грамотність є критично важливим елементом
підвищення довіри населення до ринку фінансових послуг. Крім того, здатність громадян робити
власні висновки дає можливість кожному поставити під сумнів періодичні резонансні заяви про
кризові явища й економічну катастрофу та зрозуміти, що у більшості випадків це лише штучно
створений ажіотаж з метою спекуляції. Відтак,
власна думка дозволяє зберегти свій спокій, власні кошти й економічну стабільність країни в цілому, позбавивши ініціаторів таких «емоційних
гойдалок» можливості заробити на побоюваннях,
що виникають з необізнаності.
Фінансова грамотність повинна бути протиставлена спробам цілеспрямованого маніпулювання суспільною свідомістю. Регулятор постійно
працює над розробкою законодавства для ефективного захисту прав споживачів і стимулює підвищення прозорості й зрозумілості для кінцевого
споживача правил надання фінансових послуг,
контролює виконання фінкомпаніями зобов’язань перед клієнтами.
Як Ви оцінюєте роботу асоціацій кредитних спілок? Багато розмов було навколо обов’язкового членства. Наскільки це наразі
потрібно ринку й чи реально запровадити
обов’язкове членство КС в асоціаціях протягом 2013 року?
— Об'єктивно, з різних причин, асоціації не
завжди можуть забезпечити виконання своїх функцій у повному обсязі. Проте, найважливіше,

що кредитні спілки, які є членами асоціацій, мають діяти за їхніми професійними стандартами,
отже, для підвищення рівня стандартів роботи
на ринку кредитної кооперації доцільно передбачити обов’язкове членство кредитних спілок
в асоціаціях. Наразі Нацкомфінпослуг вже підготовлені відповідні зміни до Закону України «Про
кредитні спілки».
Наголошую, що введення обов’язкового членства в асоціаціях означатиме, перш за все, реформування діяльності самих асоціацій. У першу
чергу, будуть посилені вимоги щодо відповідальності асоціацій перед ринком і перед регулятором. Наділення асоціацій правами, необхідними
для забезпечення ними функціонування системи
самоконтролю на ринку, обумовить також розширення обов’язків асоціацій.
Що Ви порадите громадянам України, які
обирають фінансову установу, щоб скористатися її послугами?
— Для того щоб не потрапити на гачок шахраїв, необхідно перед підписанням будь-якого
договору та використанням будь-якої послуги
впевнитись, що в фінансової установи є всі дозвільні документи на її діяльність. Уважно вивчайте умови договорів, які ви укладаєте з фінансовою установою, звертаючи увагу на примітки, надрукований дрібним шрифтом текст.
Особливу увагу необхідно звернути на умови
надання кредиту, порядок розрахунку плати за
користування кредитом, наявність будь-яких
додаткових платежів, загальну вартість послуги,
штрафні санкції та стягнення, які можуть бути
застосовані до споживача фінансової послуги
в разі порушення або невиконання ним вимог
договору, гарантії, які може надати фінансова
установа. Крім того, не буде зайвим дізнатися
відгуки про роботу цієї організації, і тільки після
цього зважено приймати рішення.
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Нацкомфінпослуг
оприлюднила проект
розпорядження щодо змін
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об’єднаними
кредитними спілками
На виконання вимог статті
13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України» (далі — проект Розпорядження).
Проект Розпорядження розроблено у зв’язку із необхідністю приведення Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
25 грудня 2003 року № 177,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19 січня 2004
року за № 69/8668, (далі —
Порядок) у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» та з метою удосконалення
порядку
формування
та подання звітних даних кредитних спілок до Нацкомфінпослуг.
Метою розробки проекту
Розпорядження є удосконалення порядку подання річної фінансової звітності та аудиторсь12

кого висновку до Нацкомфінпослуг, встановлення строків їх
подання та необхідності інформування про опублікування річної фінансової звітності та
аудиторського висновку (звіту)
відповідно до вимог статі 14
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; удосконалення
порядку розкриття інформації
про резерв сумнівних боргів
кредитної спілки; врегулювання
порядку розкриття кредитними
спілками інформації про надання великих кредитів, а також
удосконалення порядку розкриття інформації про кредитну діяльність кредитної спілки.
Відповідне повідомлення
розміщено на офіційному сайті
Нацкомфінпослуг
(новина від 12.12.2012 р.)

Оприлюднений проект
розпорядження
Нацкомфінпослуг
«Про внесення змін
до Вимог до програмного
забезпечення
та спеціального технічного
обладнання кредитних
спілок, пов’язаного
з наданням фінансових
послуг»
На виконання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про
оприлюднення проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг
«Про внесення змін до Вимог до
програмного забезпечення та
спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов’я-

заного з наданням фінансових
послуг».
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення
змін до Вимог до програмного
забезпечення та спеціального
технічного обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг» приймається з метою приведення
у відповідність з діючим законодавством змінених найменувань закону, органу ліцензування та ліцензій (сертифікатів),
а також введення визначення
поняття «підтримка (супроводження) комплексної інформаційної системи».
Проект Розпорядження передбачає схвалення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання кредитних спілок,
пов’язаного з наданням фінансових послуг, відповідно до
яких:
— вводиться визначення поняття «підтримка
(супроводження) комплексної інформаційної системи»;
— усувається існуюче обмеження щодо можливості здійснення підтримки
(супроводження) комплексної інформаційної системи
тільки розробником програмного забезпечення;
— приводять у відповідність до
законодавства назви закону,
органу ліцензування та ліцензій (сертифікатів), які
містяться в тексті Вимог.
У разі прийняття проекту
розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання кредитних спілок,
пов’язаного з наданням фінансових послуг» очікуються такі
позитивні соціально-економічні
наслідки, як вдосконалення нормативно-правової бази з питань державного регулювання
та нагляду за кредитними спіл-
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ками.
Аналіз
регуляторного
впливу проекту розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне
регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, «Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання кредитних спілок,
пов’язаного з наданням фінансових послуг» розміщено на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг (новина від 02.01.2013).

Нацкомфінпослуг вносить
зміни до низки
нормативно-правових
актів
10 січня 2013 року Нацкомфінпослуг оприлюднила на своєму веб-сайті проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про
затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України».
Проект Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі — проект Змін) розроблено
відповідно до вимог Закону
України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» від 2 жовтня
2012 р. № 5410-VI, яким внесено зміни до частини другої
статті 35 Закону України «Про
фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг», до абзацу другого частини четвертої статті 38 Закону
України «Про страхування»,
а також до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців». Основними цілями розробки проекту Змін
є приведення у відповідність до
зазначених вище Законів 31
нормативно-правового акту
Держфінпослуг, якими на сьогодні передбачається подання
до уповноваженого органу серед інших документів виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, або
копії свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи
або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності чи копії довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій
України, посвідченої нотаріально або органом, який видав
оригінал документа, а також
надання інформації щодо документів про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності при заповненні
документів, що подаються до
уповноваженого органу.
Проектом Змін замість подання до уповноваженого органу виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців або копії свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-суб’єкта підприємницької
діяльності чи копії довідки про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідченої
нотаріально або органом, який
видав оригінал документа,
а також надання інформації
щодо документів про державну
реєстрацію юридичної особи
або фізичної особи-суб’єкта підприємницької при заповненні
документів, передбачається
подання друкованої сторінки
з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
з інформацією про заявника,

завізованої його керівником
(подається заявником за бажанням). З проектом нормативноправового акту та супровідними документами можна ознайомитися на сайті Нацкомфінпослуг (новина від 10.01.2013 р.).

Оприлюднений проект
нової редакції Положення
про навчання працівників,
відповідальних
за проведення фінансового
моніторингу суб’єктів
первинного фінансового
моніторингу, державне
регулювання і нагляд
за діяльністю яких
здійснює
Нацкомфінпослуг
8 січня 2013 року на сайті
Нацкомфінпослуг оприлюднено
проект розпорядження «Про
затвердження Положення про
навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, державне регулювання
і нагляд за діяльністю яких
здійснює Нацкомфінпослуг, та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень
Держфінпослуг».
Зі змістом проекту нормативно-правового акту та супровідними документами можна ознайомитися на сайті Нацкомфінпослуг (новина від 08.01.2013).

Розроблений проект
Закону України «Про
внесення змін до деяких
Законів України щодо
адміністративних послуг,
13
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які надаються
Національною комісією,
що здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг»
15 січня оприлюднено розроблений Нацкомфінпослуг проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів
України щодо адміністративних
послуг, які надаються Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг».
Проектом Закону вносяться
зміни до Закону України «Про
фінансові послуги та держане
регулювання ринків фінансових
послуг» шляхом доповнення його новою статтею 28-1. Адміністративні послуги, які надаються національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Також пропонується
внести уточнення до статті 2
Закону України «Про адміністративні послуги», встановивши,
що дія цього закону не поширюється на відносини щодо
здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг. З повним текстом проекту
Закону та супровідними документами можна ознайомитися на сайті Нацкомфінпослуг
(новина від 15.01.2013 р.).

Оприлюднений проект
розпорядження
Нацкомфінпослуг
«Про затвердження
Порядку ведення реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські
перевірки фінансових
установ»
14

На сайті Нацкомфінпослуг
15 січня оприлюднений проект
Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ.
Проект розроблений відповідно
до статті 15 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», абзацу
восьмого підпункту 9 пункту 4
Положення про Національну
комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
№ 1070/2011, та з метою вдосконалення порядку ведення
реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. З текстом
проекту нормативно-правового
акту можна ознайомитися на
сайті Нацкомфінпослуг (новина
від 15 січня 2013 р.).

Проект Положення
про включення кредитних
спілок до Державного
реєстру фінансових
установ
Нацкомфінпослуг на своєму
веб-сайті 17 січня оприлюднила
проект розпорядження «Про
затвердження Положення про
включення кредитних спілок до
Державного реєстру фінансових установ».
Проект Розпорядження передбачає схвалення Положення
про включення кредитних спілок до Державного реєстру фінансових установ, яким:
— уточнюються вимоги до кредитної спілки, яка має намір
набути статусу фінансової
установи;
— уточнюються вимоги до офо-

рмлення та порядок подання
документів, необхідних для
включення кредитної спілки
до Державного реєстру фінансових установ та видачі
(переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, унесення
інформації про відокремлені
підрозділи кредитної спілки
до Державного реєстру;
— уточнюється процедура виключення кредитної спілки з
Державного реєстру.
Текст проекту нормативноправового акту та супровідні
документи розміщено на сайті
Нацкомфінпослуг
(новина від 17 січня 2013 р.).

Оприлюднений проект
змін до Положення
про фінансові нормативи
діяльності та критерії
якості системи управління
кредитних спілок
та об’єднаних кредитних
спілок
На сайті Нацкомфінпослуг
17 січня оприлюднений проект
розпорядження «Про внесення
змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок».
Проект розпорядження приймається з метою запровадження
елементів пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок та перегляду фінансових
нормативів діяльності кредитних спілок. Проект Розпорядження передбачає схвалення
змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, а саме:
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1.1. У розділі 3 підпункт
3.1.4 пункту 3.1 виключити.
1.2. У Додатку:
— у колонці «Значення параметрів» другого рядка знаки,
слова та цифри «>10 млн
грн» замінити на знаки, слова та цифри «> 10 тис. мінімальних заробітних плат»;
— у колонці «Значення параметрів» шостого рядка слова,
знаки та цифри «розмір від
500 тис. грн включно до
10 млн грн включно» замінити на слова, знаки та цифри
«від 2 тис. мінімальних заробітних плат включно до
10 тис. мінімальних заробітних плат включно»;
— у колонці «Значення параметрів» десятого рядка знаки,
слова та цифри «< 500 тис.
грн» замінити на знаки, слова та цифри «< 2 тис. мінімальних заробітних плат».
Повний текст проекту нормативно-правового акту розміщено на сайті Нацкомфінпослуг
(новина від 17 січня 2013 р.).

Оприлюднений Проект
Порядку проведення
перевірок з питань
запобігання та протидії
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних
злочинним шляхом
На сайті Нацкомфінпослуг
22 січня оприлюднено проект
розпорядження «Про затвердження Порядку проведення
перевірок з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та визнання
такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».

Розробник зазначає, що проект
розпорядження «Про затвердження Порядку проведення
перевірок з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та визнання
такими, що втратили чинність
деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»
розроблено з метою забезпечення виконання частини другої
статті 14 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму».
Прийняття Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму дасть
можливість здійснювати планові та позапланові, у тому числі
виїзні, перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю
яких здійснює Нацкомфінпослуг, щодо контролю за виконанням ними вимог законодавства,
яке регулює діяльність фінансових установ у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Прийняття регуляторного
акта дозволить привести Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у відповідність до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації
доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, а також врегулювати
проблемні питання, що виникають у суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, та
зменшити кількість випадків

порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму.
Текст проекту Порядку та
супровідні документи розміщено на сайті Нацкомфінпослуг
(новина від 22 січня 2013 р.).

Оприлюднений проект
змін до Закону України
«Про фінансові послуги
та державне регулювання
ринків фінансових послуг»
Нацкомфінпослуг 22 січня
оприлюднила проект Закону
України «Про внесення змін до
статей 41 і 43 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
На думку розробника, реалізація Закону України «Про внесення змін до статей 41 і 43
Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» створить правові основи
для відповідальності фінансових установ за створення перешкод для виконання посадовими особами Держфінпослуг
покладених на них обов’язків,
в тому числі в процесі проведення інспекцій.
Крім того, будуть визначені
дієві санкції за ненадання споживачеві фінансових послуг
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації
про умови надання фінансових
послуг, що сприятиме протидії
шахрайству з боку надавачів
небанківських фінансових послуг.
Текст проекту Закону та
аналіз регуляторного впливу
до нього розміщено на сайті Нацкомфінпослуг (новина від
22 січня 2013 р.).
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Кредитні спілки повинні перейти на складання фінансової
звітності на основі Міжнародних стандартів
з 1 січня 2014 року — Постанова Кабінету Міністрів України
Уряд прийняв Постанову
№ 29 від 16 січня 2013 «Про
внесення зміни до Порядку подання фінансової звітності» (затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2000 року № 419).
Документом, зокрема визначаються терміни переходу учасників фінансового ринку на

складання фінансової звітності
та консолідованої фінансової
звітності за міжнародними
стандартами. Згідно з Порядком, публічні акціонерні товариства, банки і страховики вже
мають складати звітність на
основі МСФЗ з початку 2012
року, а підприємства, що здійснюють господарську діяльність

з надання фінансових послуг,
зобов’язані перейти на неї з початку 2013 року. При цьому
змінами, внесеними в документ, передбачено, що кредитні
спілки та компанії з управління
активами повинні перейти на
складання фінансової звітності
на основі Міжнародних стандартів з 1 січня 2014 року.

Зверніть увагу! Мінфін затвердив нову форму авансового звіту
25 січня вступив у дію наказ
Міністерства фінансів України
від 05.12.2012 р. № 1276 «Про
затвердження форми Звіту про
використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт,
та Порядку його складання»:
http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/z2185-12.
Цим наказом затверджується нова форма звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, та
порядок складання такого звіту.
Варто зазначити, що відмінність між новим і старим звіта-

ми полягає в назві документу,
що затверджує такий звіт, прописаній у правому верхньому
куті звіту.
Тож, починаючи з 25 січня
2013 року радимо використовувати нову форму авансового
звіту.

Уряд змінив перелік інформації,
яка підлягає внесенню до Держреєстру баз персональних даних
Кабмін 30 січня ухвалив зміни до переліку інформації, яка
підлягає внесенню до Державного реєстру баз персональних
даних. Відповідні зміни до урядової постанови, якою було затверджено Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, розробляло Міністерство
юстиції у зв’язку зі змінами Закону України «Про захист персональних даних». Як повідомив
Міністр юстиції Олександр Лавринович, з урахуванням законодавчих змін Кабмін звільнив
володільців персональних даних
від обов’язку реєстрації баз персональних даних, ведення яких
пов’язано із забезпеченням та
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реалізацією трудових відносин,
а також баз персональних даних, які містять перелік членів
громадських, релігійних організацій, професійних спілок і політичних партій. Водночас доповнено перелік інформації, яка
підлягає внесенню до Держреєстру баз персональних даних.
Зокрема, до Реєстру вноситиметься інформація про третіх
осіб, яким передаються персональні дані, а також про транскордонну передачу персональних даних. Крім того, вноситиметься інформація про склад
персональних даних, які обробляються. Також розширено
перелік інформації, яка є в загальному доступі на веб-сайті

Державного реєстру баз персональних даних. Так у відкритому доступі міститиметься інформація про склад персональних
даних, які обробляються; інформація про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
інформація про транскордонну
передачу персональних даних;
інформація про інших розпорядників баз персональних даних:
найменування, місцезнаходження — для юросіб і прізвище, ім’я й по батькові (за наявності) — для фізосіб. Прийняття
постанови сприятиме вдосконаленню процедури держреєстрації та належному наповненню
Реєстру інформацією щодо обробки персональних даних.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ЗАКОНОДАВСТВО

Огляд положень Закону України
«Про Єдиний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус»
Матеріал підготувала Надія Йонссон, юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
6 грудня 2012 року набрав чинності Закон
України «Про Єдиний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі — Закон). Закон визначає правові та
організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру
та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов’язки
осіб, на ім’я яких видані такі документи.
Відповідно до Закону Єдиний державний демографічний реєстр — це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена
для зберігання, захисту, обробки, використання і
поширення визначеної цим Законом інформації
про особу та про документи, що оформлюються із
застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням
дотримання гарантованих Конституцією України
свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина. До Реєстру буде вноситися така інформація про особу:
1) ім’я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі (тип,
назва документа, серія, номер, дата видачі та
уповноважений суб'єкт, що видав документ,
строк дії документа);

9) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою
чи безвісно відсутньою;
10) відцифрований зразок підпису особи;
11) відцифрований образ обличчя особи;
12) додаткова змінна інформація (про місце
реєстрації, про сімейний стан, про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри);
13) інформація з ВІС.
У разі відсутності інформації, передбаченої
частиною першою цієї статті, вноситься відмітка
про її відсутність.
Особливу увагу слід звернути на запровадження нових форм документів, що посвідчують особу. Так Законом запроваджено введення біометричних документів. Зокрема, ст. 21 Закону містить положення щодо паспорту громаднянина
України нового зразка.
Ст. 21. Паспорт громадяніна України
1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
2. Кожен громадянин України незалежно від
віку зобов'язаний отримати паспорт громадянина України у порядку, визначеному цим Законом.
3. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та
незалежно від віку, на кожні 10 років.
4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
5. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру.
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6. Паспорт громадянина України видається
не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня
оформлення заяви-анкети на його отримання
або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети на його термінове
отримання.
7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) унікальний номер запису в Реєстрі;
8) номер документа;
9) дата закінчення строку дії документа;
10) дата видачі документа;
11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
12) місце народження;
13) відцифрований образ обличчя особи;
14) відцифрований підпис особи.
8. Паспорт громадянина України містить
напис українською мовою «Паспорт громадянина
України є власністю України».
9. До паспорта громадянина України за письмовим клопотанням заявника, а стосовно осіб,
які не досягли шістнадцятирічного віку, — їхніх
батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників
або інших представників може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена
цим Законом.
Отже, Закон встановлює, що паспорт громадянина України видаватиметься з народження
та незалежно від віку та діятиме 10 років. Паспорт матиме форму картки, що містить безконтактний електронний носій. Можна побачити, що
розширено обсяг відомостей, які вноситимуть до
паспорту. Проте, паспорт нового зразка не буде
містити відомості про місце проживання особи
(на це слід звернути увагу кредитним спілкам, в
яких ознака членства визначається місцем проживання). До речі, Законом внесено зміни до
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» та замінено по-

няття «реєстрація місця проживання або місця
перебування особи» (реєстрація місця проживання або місця перебування особи — внесення відомостей про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси одного житла особи
чи адреси спеціалізованої соціальної установи,
закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини до визначених
цим Законом документів та до реєстраційного
обліку центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику в сфері реєстрації
фізичних
осіб)
на
поняття
«реєстрація»
(реєстрація — внесення інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру про місце
проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної
кореспонденції).
Крім цього, Законом внесено зміни й до низки
інших нормативно-правових актів. Зокрема до
частини третьої ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки». Так у реєстрі осіб, які брали участь в
установчих зборах (список засновників), обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові
особи, дані її паспорта громадянина України або
паспортних документів іноземця, адреса й інші
відомості, що підтверджують наявність ознак,
зазначених в частині першій цієї статті. Дані про
особу засвідчуються її особистим підписом. Зазначеними змінами назви документів приведено
у відповідність до Закону.
Перехідними положеннями Закону встановлено, що документи, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний
статус особи, видані до дня набрання чинності
цим Законом, є чинними до закінчення строку їх
дії та не підлягають обов’язковій заміні. Тобто,
паспорти громадянина України попереднього
зразка залишаються чинними та не потребують
обов’язкової заміни. Законом передбачено, що
Кабінет Міністрів України з 1 січня 2013 року
має розпочати роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України в
регіонах та інфраструктури його функціонування. Оформленням і видачею документів нового
зразка займатиметься Державна міграційна служба України.

Актуальну інформацію про кредитні спілки в Україні
в будь-який час можна прочитати на сторінці в Facebook:
http://www.facebook.com/UkrCU
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АНАЛІТИКА

Порівняння основних показників
кредитних спілок України
та КС-членів ВАКС за ІІІ квартал 2012
з ІІІ кварталом 2011 року
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Показники станом
на кінець періоду
Кількість зареєстрованих кредитних спілок
Кількість членів кредитних спілок
(тис. осіб)
Кількість членів КС,
які мають внески на
депозитних рахунках
на кінець періоду
(тис. осіб)
Кількість членів КС,
які мають діючі
кредитні договори
(тис. осіб)
Загальні активи
(млн грн)
Кредитний портфель
КС (млн грн)
Заборгованість
за простроченими
та неповернутими
кредитами (млн грн)
Сума внесків членів
КС на депозитні
рахунки (млн грн)
Капітал (млн грн)
Показники за період
Обсяг кредитів,
наданих членам КС
(млн грн)
Внески членів КС
на депозитні рахунки
(млн грн)

Загалом по всіх кредитних спілках, внесених до Державного
реєстру
Темпи приросту ІІІ
ІІІ кварІІІ кварквартал
тал
тал
2012 / ІІІ
2011 р.
2012 р.
квартал
2011 р.,%

Кредитних спілок, які є членами
ВАКС
Темпи приросту ІІІ
ІІІ кварІІІ кварквартал
тал
тал
2012 / ІІІ
2011 р.
2012 р.
квартал
2011 р., %

Питома вага ВАКС/
України
ІІІ кварІІІ квартал
тал
2011 р.,
2012 р.,
%
%

610

614

0,7

155

152

-1,9

25,4

24,8

1 121,5

1 150,9

2,6

534,5

521,4

-2,4

47,7

45,3

48,6

45,1

-7,2

26,6

24,5

-7,9

54,7

54,3

263,7

279,1

5,8

133,7

131,1

-1,9

50,7

47,0

2 432,8

2 730,2

12,2

821,0

879,5

7,1

33,7

32,2

2 281,9

2 581,9

13,1

755,9

823,2

8,9

33,1

31,9

414,4

398,8

-3,8

104,6

114,0

9,0

25,2

28,6

1 203,5

1 285,6

6,8

558,4

572,6

2,5

46,4

44,5

958,8

1 171,6

22,2

202,8

242,6

19,6

21,2

20,7

1 754,1

2 056,6

17,2

747,9

786,1

5,1

42,6

38,2

1 143,5

1 241,7

8,6

600,6

606,3

0,9

52,5

48,8

Порівняння основних показників кредитних спілок України та кредитних спілок-членів ВАКС
за 9 місяців 2012 року з аналогічним періодом 2011 року

Кредитна кооперація України протягом останніх років продовжувала боролися з наслідками,
викликаними кризою, та починаючи з 2012 року
ринок певною мірою стабілізувався. За 9 місяців

2012 р. зросли основні показники спілок. За даними Нацкомфінпослуг, станом на 01.10.2012 р.
на ринку кредитної кооперації зареєстровано 614
кредитних пілок, з яких 152 кредитні спілки
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є членами ВАКС. Слід констатувати, що на початок 01.10.2012 р. система кредитної кооперації
об’єднувала 1 млн 51 тисячу громадян:
 45,1 тисяч громадян довірили свої кошти українським кредитним спілкам, з них
54,3 % — кредитним спілкам-членам ВАКС;
 279,1 тисяч громадян мають діючі кредитні
договори, з яких 47 % є позичальниками кредитних спілок-членів ВАКС.
За підсумками 9 місяців 2012 р. активи кредитних спілок України, порівняно з аналогічним
періодом 2011 р., зросли на 12,2 % і становили
2,7 млн грн.
Питома вага активів кредитних спілок-членів
ВАКС у загальній сумі активів кредитних спілок
України станом на 01.10.2012 р. складає майже
третину ринка — 32,2 %. Зростання активів як
у кредитних спілках України, так і в кредитних
спілках-членах ВАКС пов’язано з надання кредитів. Зокрема, за 9 місяців 2012 р. кредитні
спілки-члени ВАКС видали кредити на суму
786,1 млн грн, що на 5,1 % більше, порівняно
з аналогічним періодом 2011 р. За цей же період
загальний обсяг кредитів, наданих своїм членам,
по кредитних спілках України зріс на 17,2 %
та склав майже 2 056,6 млн грн.
У свою чергу зростання кредитного обороту
призвело до збільшення кредитного портфеля:
у кредитних спілок України — на 13,1 %, що станом на 01.10.2012 р. становить 2 581,9 млн грн.
Аналогічна тенденція з кредитним портфелем
спостерігається в кредитних спілках-членах
ВАКС: протягом цього ж періоду він збільшився
на 67,3 млн грн (на 7,1 %) та склав 823,2 млн грн
(31,9 %) від загального кредитного портфеля
України. Важливо звернути увагу на те, що при
збільшенні кредитного портфеля та обсягів наданих кредитів відбувається зменшення заборгованості за простроченими та неповернутими
кредитами. Загальна сума заборгованості за простроченими й неповернутими кредитами в кредитних спілках України зменшилась і станом на
01.10.2012 р. склала 398,8 млн грн, порівняно
з 414,4 млн грн за аналогічний період 2011 р.
У кредитних спілках-членах ВАКС станом на
01.10.2012 р. заборгованість за простроченими
та неповернутими кредитами склала 114 млн
грн, що становить 28,6 % від загальної суми
заборгованості по ринку. Не менш важливим
є також те, що при зменшенні кількості вкладників зростають обсяги внесків (вкладів) на
депозитні рахунки та загальна сума депозитного портфеля кредитних спілок України та
членів ВАКС. Так обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок України в січ-
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ні — вересні 2012 р., порівняно з аналогічним
періодом 2011 р., зріс майже на 100 млн грн
(8,6 %) та склав 1 241,7 млн грн. За цей же час
у кредитних спілках-членах ВАКС було акумульовано 606,3 млн грн, і частка загальної суми обсягу внесків (вкладів) на депозитний рахунок склала майже половину ринку — 48,8 %.
Депозитний портфель кредитних спілок України протягом 9 місяців 2012 р., порівняно з 2011
р., зріс на 2,5 % та склав 1 285,6 млн грн, у той
час як у кредитних спілках-членах ВАКС портфель зріс на 2,5 % і станом на 01.10.2012 р.
займав 44,5 % від загального депозитного портфеля України. Важливо звернути увагу й на те,
що капітал кредитних спілок України за 9 місяців
2012 р. зріс, порівняно з аналогічним періодом
2011 р., на 212,8 млн грн, або 22,2 %, і станом на
01.10.2012 р. склав 1 171,6 млн грн. Капітал кредитних спілок-членів ВАКС за цей же період зріс
на 19,6 % та склав 20,7 % від загального капіталу
кредитних спілок України.
Отже, варто відзначити, що з початку 2012
року спостерігається позитивна тенденція діяльності як кредитних спілок України, так і безпосередньо кредитних спілок-членів ВАКС. Позитивна
тенденція, в першу чергу, зумовлена тим, що кредитні спілки намагаються бути ближчими до людей, шукають шляхи ефективної співпраці, пропонують нові привабливі умови фінансових
послуг і готові до відкритого діалогу.
Результатом таких дій стало збільшення
кількості членів спілок, покращення обсягів
наданих кредитів та обсягів внесків (вкладів)
на депозитні рахунки, що, в свою чергу, свідчить про підвищення довіри населення до
цих кредитних установ і плідну співпрацю
спілок зі своїми членами.
Також варто звернути увагу на те, що збільшується капітал, в якому основну частку займає
резервний капітал, а, відповідно, зменшуються
ризики в діяльності спілки. Позитивна тенденція
спостерігається й у зменшені заборгованості за
простроченими та неповернутими кредитами.
Така тенденція щодо капіталу та заборгованості
свідчить про підвищення надійності й стабільності кредитних спілок.
Аналогічну тенденцію до зростання мали активи, кредитний і депозитний портфель, при цьому
кредитні спілки-члени ВАКС за цими показниками займають третину ринку. Та за деякими показниками (наприклад, обсяг внесків (вкладів) на
депозитні рахунки; кількість членів, котрі мають
депозитні рахунки; кількість членів, які мають
діючі кредитні договори) питома вага кредитних
спілок-членів ВАКС займає майже половину ринку кредитної кооперації в Україні.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Дата створення:
11.06.2004 р.

Соціально-економічний
публічний звіт
Асоціації кредитних спілок
Запорізької області

До асоціації входить
11 кредитних спілок
(станом на кінець 2012 р.):
 «Азов-Кредит»
(смт Приазовське)
 «Актив» (м. Енергодар)











«Благо» (м. Бердянськ)
«Вікторія Кредит»
(м. Запоріжжя)
ЗОКС «Довіра»
(м. Запоріжжя)
«Єднання» (м. Запоріжжя)
«Запоріжжя»
(м. Запоріжжя)
«Капітал» (м. Мелітополь)
«Мелон» (м. Запоріжжя)
«Хортиця» (м. Запоріжжя)
«Юкон» (м. Запоріжжя)
Діяльність кредитних спілок-членів АКСЗО
Економічний сегмент кредитування:

 кредити на сільське господарство: у ІІ кварталі 2012 р. кредитними спілками надано 90 кредитів на суму 1,1 млн грн;

 кредити фермерським господарствам: у ІІ кварталі 2012 р. надано 21 кредит
на суму 325 тис. грн;

 енергозбереження: 133 кредити на суму 836 тис. грн;
 підприємницька діяльність: 43 кредити на суму 742 тис. грн;
 інші кредити: 177 кредитів на суму 1,7 млн грн;
Соціальне кредитування










навчання: 12 кредитів на суму 64 тис. грн;
побутова техніка: 73 кредити на суму 320 тис. грн;
лікування: 21 кредит на суму 80 тис. грн;
відпочинок: 14 кредитів на суму 54 тис. грн;
автотехніка: 6 кредитів на суму 278 тис. грн;
родинні події: 2 кредити на суму 20 тис. грн;
інші споживчі потреби: 41 кредит на суму 465 тис. грн;
домогосподарства (ремонт будинків, квартир, поліпшення житлових умов): 241 кредит на суму
2,4 млн грн.
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Вікова категорія громадян, які брали
кредити у ІІ кварталі 2012 р.:

У ІІ кварталі 2012 р. вкладникам було виплачено відсотків по депозитах
на суму 1,96 млн грн.
АКСЗО активно працює в напрямку підвищення фінансової грамотності
й обізнаності членів і робітників кредитних спілок: надано
333 консультації для членів спілок, у квітні 2012 р. проведено тренінг
«Управління боргом» для робітників і членів ЗОКС «Довіра».
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ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Валентина ПИЛИПЕНКО:
«Наш район аграрний, доходи в людей
невеликі, тому 40 % від загальної кількості
кредитів, які ми видаємо, складають
кредити до 1 000 гривень — «від зарплати
до зарплати»
У листопаді кредитна спілка «Дія» (м. Мена, Чернігівська обл.) за версією журналу «Банкиръ» була визнана однією з найкращих й отримала нагороду в номінації «Найкраща кредитна спілка, яка працює
в сільській місцевості» (більше про це читайте в попередньому номері). Про щоденну роботу кредитної
спілки ми говорили з головою правління Валентиною Миколаївною Пилипенко.

Пані Валентино, кредитна спілка «Дія»
працює вже понад 11 років. Завдяки чому
вдалося втриматися на ринку, навіть під
час останньої фінансової кризи?
— Завдяки довірі членів кредитної спілки, яка
для нас надзвичайно важлива. Тому ми працюємо прозоро. Звіти, висновок аудитора, виконання нормативів, рішення наглядової ради доступні
для всіх. Люди знають, що їхні гроші обертаються в межах нашого району, а не інвестовані або
«перенаправлені» до центрального офісу.
Членам кредитної спілки, які відкрили в нас
депозитні рахунки, ми регулярно надсилаємо листи з інформацією про поточну діяльність спілки,
вітаємо зі святами й Днем народження. Ми не
зменшуємо відсотки за депозитами під час дії
договору. Виплачуємо відсотки щомісячно й щоквартально. За кілька днів до виплати обов’язково повідомляємо про нараховані відсотки, адже
свої гроші в нас зберігають здебільшого пенсіонери, які можуть просто забути про нарахування.
Навіть тоді, коли діяв мораторій на дострокове
розірвання депозитних договорів або з «великої»
трибуни було сказано, що кредитні спілки треба
закрити, значних хвилювань у нас не відбулося.
На які потреби здебільшого беруть кредити члени спілки?

— Наш район аграрний, доходи в людей невеликі, тому 40 % від загальної кількості кредитів, які ми видаємо, складають кредити до 1 000
гривень — «від зарплати до зарплати». До речі,
трохи історії про створення кредитної спілки.
У нашому районі існує жіноча організація «Дія».
На одному із засідань цієї організації колега зі
сльозами на очах розповіла, що її дитина потрапила до лікарні, терміново потрібні були 300 гривень, а вона ніде не могла їх узяти. Тоді й виникла думка, що непогано б при жіночій організації
створити щось на зразок каси взаємодопомоги.
Ми втілили цю думку в життя. І мікрокредити
в нас популярні весь час.
Багато кредитів беруть на лікування, ремонти, газифікацію житла, навчання дітей, розвиток бізнесу і, звичайно ж, на розвиток власного
сільського господарства. Саджалки, сєвалкі, гребалки, мотоблоки, все те, без чого в селі не обробиш землю. А вже скільки ми допомогли купити
Ласунь, Мальвін, Рябін, Білок, Сівок, Сніжинок,
Майок й інших корів! Уже всіх і не згадаєш. Між
іншим, в селі молочна корова коштує, що
«Жигулі», — 10—12 тис. грн. Кожна має свій паспорт, де вказано її робочий та ідентифікаційний
номер, дата народження, прізвисько, порода,
родовід з іменами батька й матері, хто власник
й адресу проживання.
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Чи є заборгованість за кредитами?
Як економічна криза вплинула на повернення кредитів?
— Безнадійних кредитів у нас немає, є прострочені (від 31 дня), а зворотність непогана
97,3 %. Я б сказала, що економічна криза сильно
не вплинув на нашу діяльність. Звичайно, ми
переглянули свою роботу, більш зважено почали
підходити до рішень про видачу кредитів, знизили максимальну суму кредиту, принциповіше
ставимося до забезпечення кредитів. Намагаємося відразу налагодити доброзичливі взаємини
з нашими членами.
До прикладу, у перший місяць після оформлення кредиту ми знаходимо привід поспілкуватися з позичальником мінімум три рази. Це дає
свої позитивні результати. Ну а така категорія,
як пенсіонери, заслуговує на величезну пошану,
їм взагалі рідко хто дає кредити. Звичайно ризик
великий, але хтось же повинен їм допомогти. Дуже зворушує їхнє бажання бути потрібними для
рідних, вони так скрупульозно підходять до вибору подарунка, наприклад на весілля онукам. Зате
день у день у будь-яку погоду вони приходять
платити кредит, і дуже переживають, коли їм
затримують пенсію.
Ми їх дуже любимо, пригощаємо чаєм, міряємо тиск і просто вислуховуємо. Ми боїмося не так
кризи, як непродуманих рішень нашої держави.
Ось, наприклад, прозвучала концепція заборонити спілкам залучати депозити для того, щоб було
менше ошуканих вкладників.
Ну, по-перше, «поганих» кредитних спілок
близько 5 % і, звичайно ж, обдурені вкладники
привертають до себе увагу. Але ж більшість вкла-

дників задоволені. Ось як я поясню тому ж таки
пенсіонеру, що ми від його грошей відмовляємося, хоча йому в нас дуже подобається?! А таке
рішення — перший крок до цілеспрямованого
розвалу спілок.
Чи використовує кредитна спілка
якісь особливі методи для просування своїх
послуг?
— Особливих методів немає, просто всіх членів нашої кредитної спілки ми вважаємо однією
великою сім’єю. Багато хто до нас приходить за
порадою або провідати, просто так, скоротати
час, поки очікують автобус.
Ви знаєте, часто буває, що людині й поговорити виявляється не з ким. Тому підхід до всіх у
нас індивідуальний. Можу назвати багато сімей,
в яких з нашою допомогою дітей вивчили, одружували, купили житло й допомогли розпочати
власну справу. Адже ми ще й допомагаємо скласти бізнес-план підприємцям, знайти ринок збуту, навчаємо азам фінансової грамотності та
багатьом іншим корисним речам.
Які плани в спілки на 2013 рік?
— У цьому році ми плануємо приділити більше уваги агрокредитуванню. Розробляємо бізнес-пропозиції для особистих сільських господарств, проведемо ряд презентацій і навчальних
тренінгів на базі сільських рад. Нам у цьому допомагає проект USAID «АгроІнвест».
Ми хочемо зробити свій маленький внесок
у підвищення рівня зайнятості населення, збільшення доходів жителів села і виробництво сільгосппродукції в регіоні.

ДОВІДКА: КРЕДИТНА СПІЛКА «ДІЯ» (м. Мена)
КС «Дія» створила в 2001 році на базі Районної
жіночої організації «Дія» Пилипенко В. М., яка з моменту заснування і досі є головою правління кредитної спілки. Разом з фінансовими послугами КС
«Дія» надає безкоштовну юридичну, психологічну,
економічну підтримку мешканцям району. Особливу увагу приділяє пенсіонерам, багатодітним
і малозабезпеченим сім’ям. Деякі програми спілки
спрямовані на підтримку власного сільського господарства.
Щоб підняти фінансову грамотність сільського
населення КС постійно проводить безкоштовні
навчальні тренінги. Девіз спілки: «Свій до свого
за своїм».
КС «Дія» є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок й учасником Об’єднання кредитних
спілок «Програми захисту вкладів».
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Кредитна спілка «Станіславська»:
проект «Вода — основа життя»
Кредитна спілка «Станіславська»: кількість членів
спілки — 17 000 осіб;
кредитний портфель — 12 711 000 грн
(станом на жовтень 2012 р.).

Опікування цілющим
джерелом «Духова Криниця»
Це — святе місце в урочищі Вишновець, між с. Сілець та Єзупіль
Тисменицького району ІваноФранківської обл. Чудотворне джерело, вода з якого зцілює людей,
відоме з XIII століття.
На думку окремих дослідників,
у цьому місці знаходився літописний Іванівський монастир давнього
Галича. Найвірогідніше, саме ченці
цього монастиря, зруйнованого
в часи монголо-татарської навали,
заснували у підгір’ї Манявський
Скит.
Водою з Духової Криниці освячували перед походами свої знамена воїни Ярослава Осмомисла, Данила Галицького, Семена Височана.
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ПРОЕКТ «ВОДА — ОСНОВА ЖИТТЯ»
Завдяки цьому проекту організатори намагаються привернути увагу людей до якості основного
продукту харчування — питної води.
У рамках проекту були передбачені такі заходи:
1. Науково-практична конференція «Вода — основа життя».
2. Конкурс малюнків учнів художніх шкіл.
3. Конкурс малюнків учнів шкіл Коломийського району на тему «Вода — основа життя».
4. Конкурс проектів дослідницько-пошукових робіт «Джерела нашої округи».
5. Підсумкова науково-практична конференція.
6. Моніторинг джерел і криниць населених пунктів.

Науково-практична конференція
«Вода — основа життя»
Рішення конференції:
— виготовити карту джерел чистої питної води Коломийщини;
— проводити просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на свідоме ставлення людей до якості питної
води;
— рекомендувати звернутися вчителям
шкіл до сільських рад з проханням
покращити під’їзди та зробити благоустрій біля джерел питної води;
— створити Асоціацію громадських організацій для спільного вирішення
проблем екології Коломийщини;
— рекомендувати санітарноепідеміологічній станції систематично контролювати якість пляшкової
води, що завозиться в їдальні дитячих садків і шкіл;
— видати збірник матеріалів конференції.

Конкурси малюнку
Проведений конкурс в Коломийській дитячій художній
школі. Переможцям вручено грамоти та грошові призи.
Мета конкурсів — підвищити
екологічну обізнаність
учнівської молоді щодо охорони водних ресурсів і дбайливого ставлення до водойм,
пошук нових джерел чистої,
придатної до споживання,
води.
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6 червня 2012 р. проведена підсумкова науково-практична конференція в Спаському НВК
Коломийського району.
Рішення конференції:
— підготувати збірник-альбом про чисті джерела питної води Коломийщини;
— звернутись до влади Коломийщини з питанням підготовки екологічної програми «Джерела питної
води Коломийщини» на сесію районної ради;
— провести повний аналіз розвіданих чистих джерел питної води громадського користування в населених пунктах;
— рекомендувати сільським і селищним громадам облаштувати чисті джерела питної води — встановлювати каптажі, використовуючи досвід Єзупільської сільської ради Тисменецького району;
— проводити в населених пунктах практичні семінари з пропаганди вживання чистої води;
— постійно інформувати громадськість про хід виконання.
Моніторинг джерел та криниць населених пунктів
У 2012 році в населених пунктах
області почали проводити семінарипрактикуми «Вода — основа життя».
Їх у цьому підтримує Громадська
організація «Молодіжний центр
комп’ютерних технологій», її екологічна лабораторія.
Під час семінарів проводили
експрес-аналіз питної води криниць
і джерел населених пунктів.
За результатами аналізів залучені
спеціалісти давали рекомендації щодо облаштуванню криниць та їх очищення.
Проведена робота дала свої результати: у смт Єзупіль Тисменицького району перевірено 67 криниць,
40 % з яких визнані як такими, що
не відповідають нормам і підлягають
проведенню повного аналізу в СЕС.
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Після відповідних рекомендацій для зменшення кількості нітратів і покращення якості питної води,
73 % громадян смт Єзупіль Тисменицького району провели очистку та дезинфікацію криниць і значно
покращили показники води.

За підтримки КС випущено методичні рекомендації: «Вода, яку ми
п’ємо», «Облаштування криниць та
джерел», «Нітрати в питній воді, продуктах харчування, їх небезпека та
засоби захисту».
Крім екологічних кредитна спілка
проводить багато інших соціальних
проектів, зокрема:
- спільно з драмтеатром організовуються вистави для дітей, які проживають в сільській місцевості;
- щорічно організовуються свято
до Дня Святого Миколая та конкурси
малюнків для дітей спілчан;

- фінансується обласний конкурс
«Панночка Прикарпаття» серед дітей
сиріт та залишених без батьківського
піклування;
- організовуються зустрічі з науковцями в студентських колективах,
зокрема з провідним науковим співробітником Інституту фізики НАН
України, професором, доктором наук
Василем Шендеровським;
- проводиться підготовка до створення кооперативу з метою підтримки свого виробника та здорового
харчування.
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Фотоконкурс «Станиславів сміється» 20 жовтня 2011 р.

У кредитній спілці
відбулися загальні збори?
Напишіть нам про це!
Шановні керівники кредитних спілок, зараз ви активно готуєтеся та проводите загальні збори
в своїх кредитних спілках. Нам цікаво, як пройшла ця важлива подія в кожній спілці. Будь ласка,
напишіть нам про це й надішліть кілька фотографій.
У свою чергу ми напишемо про ваші загальні збори на сайті ВАКС
й у «Віснику кредитної кооперації».
Інформацію надсилайте на електронну адресу office@vaks.org.ua з поміткою
«Новина про загальні збори КС _______________».
Нам цікаво все, що відбувається у ваших спілках!
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Публікація фінансової звітності за 2012 рік
у «Віснику кредитної кооперації: аналітичноінформаційному додатку»
Відповідно до пункту четвертого статті 14 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» фінансові установи зобов'язані не пізніше
30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність
та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях.
Пропонуємо опублікувати свою фінансову звітність за 2012 рік у періодичному
виданні «Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток».
Вартість публікації:
для кредитних спілок, які є членами ВАКС і/або ПЗВ — 600 грн;
для інших кредитних спілок і фінансових установ — 800 грн.
Заповнити заявку й отримати рахунок можна на сайті ВАКС.
Звертаємо увагу! При оформленні заявки на друк фінансової звітності, рахунок
формується автоматично й буде надісланий на адресу електронної пошти, зазначену
в заявці.
Крім того, на цю ж електронну адресу будуть надіслані документи (договір і акт).
Вам потрібно заповнити обидва примірника й надіслати на поштову адресу офісу
ВАКС. Зі свого боку, ми заповнимо один з примірників і поверенемо його Вам разом з
оригіналом рахунку й надрукованим виданням.
За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВАКС
за телефоном (044) 278-30-68, 234-24-85. Контактна особа — Анна Нагребельна.
УВАГА! Звітність на друк приймається виключно в документах Word або Excel.
Після оплати рахунку звітність можна надсилати в будь-який час на електронну
адресу nagrebelna@vaks.org.ua. Як тільки звітність надійде, ми повідомимо Вас про це
електронним листом.
Останній день прийому звітності для друку — 25 квітня 2013 р.
Крім того, нагадуємо, що відповідно до Закону, кредитні сплки мають також
до 30 квітня розмістити свою фінансову звітність за 2012 рік на власній веб-сторінці
або сайті.

