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НОВИНИ ТА ПОДІЇ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ДІЙ НА 2012 РІК ПРИДІЛЕНО УВАГУ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

П

резидент України Віктор
Янукович підписав Указ
про Національний план дій на
2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ
на 2010—2014 роки «Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», у якому йдеться про
розвиток системи кредитної
кооперації.
Так у Націонаьному плані
дій зазначено, що розвиток системи кредитної кооперації має
відбуватися шляхом «внесення
на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування та розвитку
національної системи кредитної кооперації, передбачивши,
зокрема:

запровадження диференційованих регуляторних вимог
для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням
фінансових та операційних
ризиків;
удосконалення системи державного регулювання і 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;
запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку;
фінансових послуг;
запровадження

механізмів

саморегулювання кредитних
спілок з метою підтримання
фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення
дотримання
ними
правил поведінки на ринку
фінансових послуг;
створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації,
у тому числі кооперативних
банків та об'єднаних кредитних спілок, а також сервісної
інфраструктури ринку кредитних спілок».
Указ Президента України
№ 187/2012 та Національний
план дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014
роки читайте на сайті
www.president.gov.ua.

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ GIZ/DGRV ТА ПРЕЗИДЕНТ ВАКС ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У ЗАСІДАННІ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО КЛУБУ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТИГР — УКРАЇНА У ВЕЛИКОМУ СТРИБКУ ВПЕРЕД?»

К

ерівник
проекту
GIZ/
DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» Анна Гамбург та
Президент ВАКС Вікторія Волковська взяли участь у засіданні німецького економічного клубу «Український тигр — Україна у великому стрибку вперед?».
Як зауважили експерти на
засіданні, нинішнє економічне
зростання в Україні значно сповільнилося, а прогнози на 2012
рік не досягають бажаного рівня, проте HSBC Банк прогнозує
Україні «райдужну» довготривалу перспективу. У своїй нещодавно опублікованій доповіді

«Світ у 2050 році» Банк прогнозує, що не зважаючи на негативний демографічний розвиток,
Україна має змогу перестрибнути 19 позицій і, таким чином,
посісти 40-е місце в рейтингу
найбільших економік світу в
2050 році.
Саме так, вважає HSBC
Банк, Україна змогла б у наступні десятиліття приєднатися до
списку країн, що мають найвищі темпи розвитку економіки.
Чи є Україна потужним тигром у стрибку? Чи реалістичний
наведений HSBC Банком сценарій економічного розвитку
України та як досягнути такої
динаміки?

Це обговорювали під час
дискусії із гостями Анатолієм
Кінахом, депутатом Верховної
Ради, президентом Української
спілки промисловців і підприємців (УСПП), головою правління
Українсько-Німецького Форуму,
Д-р. Рікардо Джуччі, директором BE Berlin Economics
GmbH, керівником Німецької консультативної групи
з питань економічних реформ
в Україні, Володимиром Фесенко, директором Центру політ ичн ого а на л ізу «Пе нта » ,
та Мерлє-Катріном Алексом,
Банк «Форум», «Коммерцбанк
група», заступником голови
НЕК.
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ПРОЕКТ USAID «АГРОІНВЕСТ» ПРОВІВ ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ
РОБОЧОЇ ГРУПИ ВАКС/ПЗВ З АГРОКРЕДИТУВАННЯ

У

м. Ірпінь Київської області, 13—14 березня, відбулося виїзне засідання робочої
групи ВАКС/ПЗВ з агрокредитування. Під час цього заходу учасники опрацювали такі головні
аспекти:
1. Нове законодавство про
ринок землі: Що на нас чекає?
У рамках цього блоку йшлося
про розвиток земельного законодавства України в 2011 р., а
також про Farm Credit System — досвід кредитування сільгоспвиробників США: історія
розвитку, здобутки та переваги

системи, організаційні засади,
адміністрування, ресурси, інструменти кредитування сільгоспвиробників.
2. Проблеми та перспективи
розвитку малих і середніх виробників у селі.
У цій частинні виїзного засідання робочої групи Вікі Косентіно (Vicky Cosentino), старший
інспектор банківських установ,
сертифікований аудитор з 1996
року, розповіла, як будували
систему аграрного кредитування
США, які проблеми при цьому
виникали та як з ними справля-

лися. Слід зазначити, що досвід
кредитування в США допоможе
вітчизняним кредитним спілкам
України більш якісно працювати
з агровиробниками в Україні.
Участь у заході взяли 25 представників кредитних спілокпартнерів USAID «Агро-Інвест».

ПРЕДСТАВНИК ВАКС

ризму (FATF), які були прийняті
на пленарному засіданні FATF
16 лютого 2012 року. До цього
часу діяли рекомендації FATF,
що були прийняті в 2004 році.
Нові стандарти FATF порівняно
з попередніми рекомендаціями
зазнали суттєвих змін та значно
посилюють вимоги до національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму.
Зокрема:
повністю уніфіковано процедури протидії фінансуванню
тероризму із процедурами
боротьби з відмиванням коштів;
запроваджені нові вимоги
щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї
масового знищення;
розширено перелік предикатних злочинів;
посилено вимоги щодо протидії відмиванню корупційних доходів;
посилено вимоги до застосування у фінансовій системі
підходу, що ґрунтується на
оцінці ризиків відмивання

коштів та фінансування тероризму;
запроваджено вимоги щодо
координації протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на національному рівні;
посилено вимоги до міжнародної співпраці;
підвищено роль підрозділів
фінансової розвідки.
З текстом документу можна
ознайомитися за посиланням:
http://www.sdfm.gov.ua/
content/file/
Site_docs/2012/22.03.2012/1.p
df

ВЗЯВ УЧАСТЬ
У РОБОЧІЙ ГРУПІ
В ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

27

березня відбулося двадцять четверте засідання робочої групи з розгляду
проблемних питань суб’єктів
первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності
заходів, що вони вживають для
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
У засіданні робочої групи
взяли
участь
представники
Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, МВС, а
також представники ринку небанківських установ.
Основну увагу в ході робочої
групи було приділено інформації щодо нових Стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
коштів та фінансуванням теро-

6

Презентацію «Сільське господарство має глобальний характер», огляд розвитку земельного
законодавства
України
в 2011р., а також фото з виїзного засідання розміщено на сайті
ВАКС (новина від 21 березня).

ВАКС ОТРИМАЛА
ВІДПОВІДЬ
НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЩОДО
ПРОФЕСІЙНИХ
ВИМОГ ДО ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ
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5

березня
Всеукраїнська
асоціація кредитних спілок на підставі листа Кримської
асоціації
кредитних
спілок
звернулась до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, з проханням
пояснити зміст вимог підпункту
а) пункту 3.1 Професійних вимог до керівників та головних

бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України від 13 липня
2004 року № 1590, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 2 серпня 2004 р. за №
955/9554, відповідно до якого
«головний бухгалтер фінансової
установи повинен мати базову

З листом Кримської асоціації кредитних спілок, змістом
листа ВАКС, а також повною
відповіддю Нацкомфінпослуг
ознайомлюйтеся на сайті
ВАКС
(новина від 13 квітня).

17

ВІДБУЛАСЬ РОБОЧА
ЗУСТРІЧ
ЗА УЧАСТЮ ЧЛЕНА
НАЦКОМФІНПОСЛУГ,
КУРАТОРА
РИНКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
І ПРЕЗИДЕНТА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК

вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну
вищу освіту».

квітня 2012 р. відбулась робоча зустріч
за участю Члена Нацкомфінпослуг, куратора ринку кредитних спілок Ю. М. Назаренка та
Президента ВАКС В. Волковської.
Під час зустрічі були обговорені питання сьогодення ринку кредитної кооперації та можливої
співпраці між Нацкомфінпослуг і ВАКС. У переважній більшості питань учасники робочої зустрічі
дійшли спільного бачення щодо можливих шляхів
вирішення актуальних питань діяльності ринку
кредитних спілок. Зокрема, були визначені першочергові кроки з метою налагодження співпраці
та діалогу між регулятором й Асоціацією.

ВАКС підготовлено
загальні рекомендації
щодо правил здійснення
депозитних операцій
З текстом рекомендацій можна ознайомитися в закритій зоні
сайту ВАКС, у розділі «Методичні рекомендації ВАКС» .

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Зміни щодо порядку подання та складання звітності до державних
органів та їх оприлюднення, що набули чинності в 2012 році
Звертаємо увагу керівників і головних бухгалтерів кредитних спілок на зміни щодо порядку подання та складання звітності до державних органів та їх оприлюднення, що набули чинності в 2012 році.
Більше про це — у закритій зоні сайту ВАКС (новина від 29 лютого).
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Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
З метою реформування системи
гарантування
вкладів
фізичних осіб і в рамках Програми економічних реформ на
2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава»
народними депутатами України
Хомутинніком В. Ю., Аржевітіним С. М., Горбалем В. М. та
Полунєєвим Ю. В. було підготовлено проект Закону України
«Про
систему
гарантування
вкладів фізичних осіб», який
було внесено до Верховної Ради
України 25 жовтня 2011 р.
(реєстраційний № 9342).
Проект Закону передбачає
передачу повноважень щодо
виведення неплатоспроможних
банків від Національного банку
України до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
При цьому, Національний
банк України продовжуватиме
виконувати функції з банківського регулювання та пруденційного нагляду, у тому числі здійснюватиме посилений нагляд за
діяльністю проблемних банків і
впроваджуватиме програми їх

фінансового оздоровлення, застосовувати всі існуючі заходи
впливу, крім запровадження
тимчасової адміністрації або
призначення ліквідатора.
Верховною Радою України
7 грудня 2011 р. було прийнято
проект Закону в першому читанні за основу та 23 лютого
2012 року було прийнято у другому читанні та в цілому.
Проект Закону 19 березня
2012 р. був підписаний Президентом України.
Закон України «Про систему
гарантування вкладів фізичних
осіб» офіційно опубліковано в
газеті «Голос України» 21 березня 2012 року та набуде чинності через 6 місяців з дня його
опублікування. Закон, зокрема,
передбачає:
запровадження на законодавчому рівні понять «проблемний банк» та «неплатоспроможний банк» із застосуванням кількісних та якісних
критеріїв;
отримання Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб виключного права здійснювати тимчасову адміністрацію
та ліквідацію банків;
обов’язок банку протягом
дії тимчасової адміністрації повертати вклади фізичних осіб
після закінчення строку дії договору або з дня вимоги (за
вкладами на вимогу, за поточними чи картковими рахунками) в межах суми, що гарантується Фондом. У разі відсутності
ліквідних активів у банку,
у який введено тимчасову адміністрацію, та неможливості повернення ним зазначених вкладів протягом семи робочих днів
Фонд надає такому банку позику виключно для розрахунків за
вищезазначеними вкладами;
тимчасова адміністрація
триватиме не більше 3 місяців,
а у системоутворюючих банках — не більше 6 місяців;
термін початку здійснення виплат відшкодування зменшився з 2 місяців до 7 днів.
Повний текст Закону — на
сайті Верховної Ради України.

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів,
що виникають з кредитних правовідносин
30 березня поточного року
відбулося засідання пленуму
Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ. Серед
інших питань для прийняття
у другому читанні увазі учасників засідання було запропоновано проект постанови «Про практику застосування судами зако-
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нодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних
правовідносин». За словами
доповідача, постанова структурована в три блоки. Перший
стосується загальних питань
судового розгляду законодавства, яке суди мають застосовувати, деяких важливих процесуальних питань, зокрема щодо

ролі третейського застереження
у кредитному договорі, юрисдикції спорів, можливості забезпечення позову шляхом заборони
виїзду за межі України. Другий
блок постанови стосується загальних положень цивільного законодавства щодо укладення
кредитного договору, визнання
його
недійсним,
розірвання

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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(відмін-ності між ними), забезпечення кредиту, правових наслідків у разі смерті позичальника, поручителя тощо.
У третьому блоці висвітлюються питання щодо іпотечного
законодавства, зокрема звернення стягнення на заставне/

іпотечне майно, особливостей
відповідальності
фінансових
і майнових поручителів (різниці
між ними), виселення з іпотечної нерухомості. Пленум ВССУ,
обговоривши і врахувавши подані зауваження, підтримав
відповідний проект постанови

«Про практику застосування
судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають
з кредитних правовідносин»
і прийняв його у другому читанні. Постанову суду найближчим
часом має бути розміщено на
вказаному сайті.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

ВАКС, ПЗВ і представники розробника
Комплексної інформаційної
системи Держфінпослуг провели семінар-практикум
«Подання звітних даних Уповноваженому органу.
Програмне забезпечення для здійснення
внутрішнього обліку
та контролю в кредитній спілці»

Під час семінару-практикуму ВАКС. 23 березня, м. Київ

23

березня 2012 р. ВАКС,
ПЗВ і представники
розробника
Комплексної
інформаційної системи Держфінпослуг провели семінарпрактикум «Подання звітних
даних Уповноваженому органу. Програмне забезпечення
для здійснення внутрішнього
обліку та контролю в кредит-

ній спілці». У семінаріпрактикумі взяли участь 80
кредитних
спілок -членів
ВАКС/ПЗВ. Під час семінарутренінгу учасники отримали
методичні та практичні рекомендації щодо порядку складання, формування та подання
звітних даних за І квартал 2012
р.; ознайомились з програмним

комплексом «Комплексна інформаційна система Держфінпослуг» в системі on-line для надання звітності кредитними спілками; отримали практичні навички роботи з новим програмним
комплексом.
Під час семінару-тренінгу
представник інформаційної
системи Марина Гінтова детально висвітлила питання формування та подачі звітності
кредитними спілками (включаючи контролі заповнення
форм звітності та обробку форм
звітності).
Голова Правління ОКС ПЗВ
Іван Вишневський висвітлив
тему «Організація надання фінансових послуг в кредитній
спілці».
ВАКС висловлює подяку всім
учасникам семінару-тренінгу та
сподівається, що отриманні
знання й навички допоможуть у
подальшій роботі.
9
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Представники ВАКС провели тренінг «Фінансова просвіта»
для учнів економічної гімназії «ЕкоНад»

24

березня 2012 р. представники ВАКС провели
тренінг «Фінансова просвіта»
для учнів економічної гімназії
«ЕкоНад». Вікторія Волковська
й Олексій Волотовський знайомили учнів 10-х класів з азами
фінансової системи України,
діяльністю фінансових установ і
безпосередньо кредитних спілок, провели тренінг «Плануй
майбутнє». Метою цього заходу і
керівники економічної гімназії
«ЕкоНад», і представники ВАКС
вважали підвищення фінансової обізнаності, ознайомлення
старшокласників з фінансовою
системою, сферами фінансової
діяльності та перспективами
працевлаштування молоді.

Учні гімназії дізналися більше про фінансові установи,
у тому числі й про місце кредитних спілок у фінансовій системі України.

У системі кредитних спілок запроваджено навчання за допомогою вебінарів.
Про результати нового для ринку способу навчання
читайте в наступному випуску.

10
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Про захист прав споживачів фінансових послуг
говорять на рівні держави
Круглі столи, наради, робочі групи й навіть з’їзд — всі ці події були присвячені захисту
прав споживачів фінансових послуг. Далі — хронологія подій.
29 лютого
Комітет Верховної Ради
України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової
та митної політики разом з Проектом USAID «Розвиток фінансового сектору» провів круглий
стіл на тему «Захист прав споживачів фінансових послуг:
міжнародний досвід».
У заході взяли участь понад
100 осіб, серед яких народні
депутати України, представники усіх сегментів ринку фінансових послуг та міжнародні
експерти. Зокрема, Юрій Полунєєв — народний депутат України, голова підкомітету Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної
політики; Дмитро Тевелєв, голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку;
Сергій Бірюк, член Національної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг; Олександр Кучменко, радник прем’єр-міністра України з питань
розвитку банківського і страхового сектору; Андрій Оленчик,
заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Анжела Пригожина, старший фінансовий
спеціаліст Світового банку; Сара Вайнс, заступник директора
Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID); Роберт Бонд,
Керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору»;
Майкл Чепмен, провідний експерт, відділ фінансової освіти
та захисту прав споживачів,
Підрозділ фінансових справ
Організації економічного співробітництва та розвитку

(ОЕСР); Катажина Сморавиньська, представник Офісу конкуренції та захисту споживачів
(Польща) та інші.
Ринок кредитних спілок на
круглому столі представляв голова правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» Іван Вишневський.
Під час круглого столу учасники заходу ознайомилися з
міжнародним досвідом у сфері
захисту прав споживачів фінансових послуг. Крім цього,
було обговорено основні напрями реформи в сфері захисту
прав споживачів ринку фінансових послуг України.
Зокрема, Юрій Полунєєв зазначив, що сьогодні основною
метою захисту прав споживачів
ринку фінансових послуг є запровадження в Україні законодавства, яке б забезпечувало
належний рівень захисту споживачів цього ринку та відповідало б останнім світовим тенденціям.
Сара Вайнс зазначила,
що Світова фінансова криза
2008—2010 років виявила багато прогалин у функціонуванні
ринку фінансових послуг, які,
в свою чергу, не забезпечили
належний рівень захисту споживачів цього ринку. Така ситуація склалась як у США так,
відповідно, й в інших країнах.
Майкл Чепмен повідомив,
що у Великобританії основним
завдання законодавства, яке
регулює захист прав споживачів, є надання споживачу повної, адекватної та зрозумілої
інформації, на основні якої він
зможе зрозуміти суть і вартість
фінансової послуги. У той же

час, законодавство та регулятор
забезпечують справедливе ставлення кредиторів до споживача
та встановлюють обмеження,
що, в свою чергу, допомагають
захистити позичальників від
надмірних боргів, які вони не
в змозі обслуговувати.
Катажина Сморавиньська
зробила широкий огляд законодавства Польщі з захисту прав
споживачів фінансових послуг
і розповіла про діяльність
Управління захисту конкуренції
та споживачів.
Управління захисту конкуренції та споживачів здійснює
нагляд за усіма суб’єктами господарювання, які надають багато послуг споживачу.
Управління не розглядає скарги споживачів в індивідуальному порядку. Воно обирає ті,
що стосуються системних порушень або можуть призвести до
серйозних наслідків на ринку
фінансових послуг у майбутньому. Скаргами окремих громадян займаються омбудсмени.
У контексті захисту прав
споживачів фінансових послуг
Польщі Катажина Сморавиньська виокремила такі питання:
1. Законодавством Польщі
визначена єдина форма подачі
інформації про фінансову послугу, в якій кожна фінансова
установа повинна поінформувати споживача, котрий хоче
отримати кредит, про всі переваги та недоліки такої послуги.
Таким чином, споживач за єдиною формою може порівняти
пропозиції різних установ.
2. У Польщі є понад 400 омбудсменів, які займаються захистом прав споживачів фінансо11
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вих послуг. Вартим уваги є те,
що в Польща існує механізми
захисту колективних прав споживачів від недобросовісних
суб’єктів господарювання, які
завдаються своїми діями шкоду
інтересам великої кількості осіб.
Такими діями вважається надання споживачам неточної,
неправдивої чи неповної інформації або недобросовісна ринкова політика та недобросовісна
конкуренція. У 2011 році в
Польщі застосовано понад 100
адміністративних штрафів до
фінансових установ і зобов’язано фінансові установи змінити
умови надання фінансових послуг. Наприклад, штраф в 100
тис. євро застосовано до банку,
який не надавав вкладникам
повної інформації про відсоткову ставку, 5 млн євро — за ненадання повної інформації про
фінансову послугу.
3. Управління захисту конкуренції та споживачів веде
реєстр неправомірних умов договорів про надання фінансових послуг. Управління проводить оцінку умов договорів, які
є неправомірними або можуть
ввести в оману споживача фінансових послуг. У випадку виявлення таких випадків, вони
заносяться в реєстр, і з цього
моменту іншим фінансовим
установам забороняється використовувати такі формулювання в своїх договорах зі споживачами фінансових послуг.
29 лютого
У приміщенні будинку Уряду, під головуванням Віцепрем’єр-міністра України —
Міністра соціальної політики
С. Л. Тігіпка, відбулася нарада
з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня фінансової обізнаності населення.
У цьому заході взяли участь
представники Кабінету Мініст-
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рів України, об’єднань та організацій фінансового ринку, Світового банку та USAID. Зокрема, Н. О. Бережна, USAID,
А. І. Пригожина, Світовий банк;
І. І. Вишневський, Об’єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів»; І. В. Соколова,
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок; Д. А. Леонов, Українська асоціація інвестиційного
бізнесу; Н. В. Гудима, Ліга страхових організацій; О. Л. Завада,
Українська федерація убезпечення; Ю. О. Блащук, Незалежна асоціація банків України;
О. П. Ільчук, Асоціація учасників колекторського бізнесу;
А. А. Рибальченко, Національна
асоціація недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних
фондів; А. М. Жуков, Асоціація
українських банків; Н. Г. Демчук, Асоціація «Український
кредитно-банківський союз»;
П. М. Матяш, Українська національна іпотечна асоціація;
М. Ю. Масіч, Українське об’єднання лізингодавців.
Під час заходу розглядали
позицію представників фінансового сектору щодо актуальності питання захисту прав споживачів фінансових послуг і
підвищення рівня фінансової
обізнаності населення в Україні,
а також позицію Світового банку щодо доцільності й напрямів
реформи в зазначеній сфері.
За результатами наради було
вирішено сформувати робочу
групу з питань захисту прав
споживачів фінансових послуг
та підвищення рівня фінансової
обізнаності населення за участю
представників державних органів, ринку фінансових послуг,
Світового банку, USAID, правозахисних й освітніх громадських організацій, яку очолюватиме Віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики С. Л. Тігіпко.

2 березня
У Києві відбулась знакова
подія — проведено Перший всеукраїнський з’їзд споживачів
фінансових послуг, головою Організаційного комітету якого
виступив народний депутат
Юрій Полунєєв, голова підкомітету з питань державного внутрішнього і зовнішнього боргу
та законодавчого забезпечення
регулювання державних лотерей Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової
та митної політики.
На з’їзд прибули делегати від
35 різних об’єднань громадян
з усіх регіонів України. Як делегати з’їзду зареєструвалися 374
особи, що складає 97 % від усіх
делегатів, обраних обласними
конференціями споживачів фінансових послуг.
На початку з’їзду виступив
Юрій Полунєєв, представники
Міністерства фінансів України
та РНБО України, який зачитав
привітання від Голови Верховної Ради України В. Литвина.
З’їзд працював за 4 секціями:
1-ша секція. Законодавчий
і регуляторний режими захисту
прав споживачів фінансових
послуг. Зокрема, Майкл Чепмен
(ОЕСР) під час свого виступу
звернув увагу присутніх на ситуацію в Україні та сучасний
міжнародний досвід країн ЄС
з перехідною економікою щодо
гармонізації законодавства в
сфері захисту прав споживачів
фінансових послуг, а також
ознайомив присутніх із найкращою світовою практикою та
директивами Євросоюзу.
Юлія Вітка (USAID FINREP)
зробила правовий аналіз законодавства щодо захисту прав
споживачів фінансових послуг
в України, а представник Світового банку Маріус Вісмантас
розповів про світовий досвід
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щодо захисту прав споживачів і
роль фінансової грамотності
населення в цьому питанні.
Висновок. Фінансова стабільність економіки будь-якої
держави — це результат роботи
державних органів з питань
відновлення довіри населення
до фінансового ринку в посткризовий період, підвищення
фінансової грамотності населення, створення в країні системи захисту прав споживачів
фінансових послуг, що базується на Принципах захисту, затверджених у листопаді 2011
року на саміті 20-ти найбільших
країн світу.
2-га секція. Актуальні питання щодо захисту прав споживачів фінансових послуг: точка
зору громадських і правозахисних організацій.
Доповідачі, — Федір Олексюк (Асоціація антиколекторів
та правозахисників України),
Мирослава Муляр (Всеукраїнське громадське об’єднання «Наш
захист»), Неллі Босієва (Громадська організація «Союз захисту прав вкладників») й інші, — враховуючи стан справ із
захистом споживачів фінансових послуг в Україні, пропонували розділити ризики, що виникають при кредитуванні фізичних осіб, між кредиторами
та позичальниками в рівній мірі, ввести механізм банкрутства
фізичної особи як цивілізований спосіб вирішення проблеми
неплатоспроможності позичальника, заборонити на законодавчому рівні колекторську діяльність в Україні тощо.
3-тя секція. Позиція органів
державного регулювання щодо
захисту прав споживачів фінансових послуг.
Доповідачі: Віктор Новіков
(Директор юридичного департаменту Національного банку
України), Андрій Оленчик
(заступник директора-розпо-

рядника Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб), Валентина Левченко (член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України) та
Максим Лібанов (представник
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
України).
Під час своїх виступів доповідачі надали інформацію про
напрями, відповідно до яких
державні регулятори вирішують
питання захисту прав споживачів, і погодилися з необхідністю
законодавчо врегулювати наявні проблеми.
4-та секція. Необхідність
захисту прав споживачів фінансових послуг: точка зору
представників ринку фінансових послуг.
Доповідачі: Борис Тимонькін
(голова ради Незалежної асоціації українських банків), Олексенд Філонюк (голова ради Ліги
страхових організацій України),
Петро Козинець (президент Національної асоціації кредитних
спілок України), Андрій Рибальченко (генеральний директор
Української асоціації інвестиційного бізнесу).
Представники професійних
об’єднань фінансових установ
говорили про необхідність відновити довіру населення України до діяльності фінансових
установ, розробити й затвердити на найвищому державному
рівні комплекс заходів щодо
системного захисту фінансових
прав як споживачів фінансових
послуг, так і фінансових інституцій, що надають свої послуги
в межах законодавства та з
урахуванням майнових прав
споживачів.
На з’їзді було обговорено та
затверджено Резолюцію Першого всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг (з проектом якої можна ознайомитись

на сайті ВАКС — новина від 12
березня).
13 березня
Віце-прем’єр-міністр — міністр соціальної політики, голова робочої групи Сергій Тігіпко
затвердив склад робочої групи з
питань підготовки пропозиції
щодо напрямів та змісту реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня фінансової обізнаності населення України.
Зокрема, до складу робочої
групи увійшли Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок, Іван
Вишневський, голова правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»,
Андрій Оленчик, заступник директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб.
14 березня
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) отримала
лист від голови оргкомітету,
народного депутат України, радника Президента України, члена Комітету з економічних реформ Ю. В. Полунєєва, де висловлено прохання «розглянути
пропозиції громадськості, викладені в Резолюції «Першого
всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг», врахувати їх в подальшій роботі та
підтримати прийняття у Верховній раді України законопроектів № 9594, №9593, № 9379
та № 9380 як таких, що відповідають нагальним потребам
суспільства та захищають
права споживачів фінансових
послуг».
Лист народного депутат
України Ю. В. Полунєєва, Резолюції «Першого всеукраїнського
з’їзду споживачів фінансових
послуг» читайте на сайті
ВАКС — новина від 20 березня.
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З 19 до 23 березня
В Україні фахівці Світового
банку представляють для обговорення результати аналізу ситуації щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
і фінансової просвіти в Україні.
Відповідне дослідження Світовий банк проводив у листопаді
2011 р. — у відповідь на запит
органів влади України, в рамках відновлення фінансової стабільності України після кризи,
за підтримки програми технічної допомоги Світового банку
в фінансовому секторі.
Фахівці Світового банку, котрі беруть участь у цьому проекті: Анжела ПРИГОЖИНА, керівник проекту — старший спеціаліст фіансового сектору, С’ю
РУТЛЕДЖ, керівник глобальної
інціативи Світового банку із
захисту прав споживачів фінансових послуг — старший
спеціаліст департаменту розвитку приватного сектору, Томаша ПРОУЗУ, консультант з питань фінансового та банківського секторів, Наталія ЛУЦЕНКО, фінансовий аналітик.
На думку представників Світового банку, захист прав споживачів фінансових послуг та
фінансова просвіта населення
відіграють важливу роль у стабілізації та розвитку фінансових
ринків, відновленні довіри населення до фінансових установ
і покращенні доступу до фінансування клієнтів, які не охоплені ринком фінансових послуг.
Зважаючи на зростаючу значимість питання захисту прав
споживачів фінансових послуг
після кризи, Світовий банк дослідив стан захисту прав споживачів фінансових послуг у більш
ніж 11 країнах регіону, у тому
числі в країнах Центральної та
Східної Європи (ЦСЄ). Дослідження, зроблене в листопаді
2011 р., дозволить Україні оцінити власний прогрес у напря-
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мку захисту прав споживачів
фінансових послуг, а також порівняти свої результати з результатми досліджень інших
країн регіону.
Під час свого візиту, щр наразі триває, експерти Світового
банку планують обговорити попередні висновки дослідження,
проведеного в листопаді 2011
р., з представниками Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів
України, Міністерства політики
і торгівлі України, Верховної
Ради України, Державної інспекції України з питань захисту
прав споживачів, Антимонопольного комітету України, професійних асоціацій, неурядових
організацій з питань захисту
прав споживачів фінансових
послуг, науки та науководослідних центрів, приватних
фінансових установ, донорів та
засобв масової інформації.
З огляду на результати такого обговорення, фахівці Світового банку підготують остаточну редакцію своїх висновків і
рекомендацій і представлять їх
спочатку керівництву Світового
банку, а потім — Уряду України
у вигляді двох частин звіту: частина І: Короткий огляд та
план дій; частина ІІ: Діагностичний звіт — Передова
практика.
На основі цих висновків і
рекомендацій Світовий банк
буде ухвалювати рішення щодо
майбутньої технічної допомоги
фінансовому сектору України в
сфері захисту прав споживачівфінансових послуг та фінансової просвіти.
Наразі готується нова програма технічної допомоги —

відповідно до обговорень з Урядом України в жовтні — листопаді 2011 р. (що були підкріплені відповідними листами), а
також нова Стратегія партнерства з Україною на 2012—2016
рр. (схвалена радою Світового
банку 16 лютого 2012 р.).
23 березня
У приміщенні Кабінету Міністрів України відбулося засідання робочої групи з підготовки
пропозицій щодо напрямів і
змісту реформи в сфері захисту
прав споживачів фінансових
послуг та підвищення рівня фінансової обізнаності населення
України під головуванням віцепрем’єр-міністра України —
міністра соціальної політики
С. Л. Тігіпка (склад робочої групи — на сайті ВАКС, новина від
26 березня). На засіданні робочої групи ринок кредитних спілок представляла Президент
ВАКС Вікторія Волковська.
Під час засідання, зокрема,
відбулася презентація висновків і рекомендацій Світового
банку, опрацьованих за результатами місій в листопаді 2011
р. і березні 2012 р. у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня
фінансової обізнаності населення України. Зазначені висновки
представила експерт Світового
банку Сю Рутледж. За результатами обговорення було ухвалено
рішення приступити до розробки комплексної Стратегії захисту прав споживачів фінансових
послуг із залученням до співпраці з робочою групою представників Міністерства фінансів України, Міністерства економіки і торгівлі України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Кредитна спілка «Вигода» напередодні свого 20-річчя

У кредитній спілці «Вигода» під час загальних зборів, 2011 р.

14

червня 2012 року кредитній спілці «Вигода»
виповнюється 20 років!
Чим живе кредитна спілка
сьогодні? Як прислужилася вона своїй вигодянській громаді?
Скільки людей, членів кредитної спілки, змогли допомогти
самі собі завдяки своїй організації. Про це і про багато інших
речей керівники спілки говорили на цьогорічних загальних
зборах, що відбулися 1 квітня.
Стрийська кооперативна
ініціатива в багатьох своїх проявах знаходить відображення
у житті членів кредитної спілки.
У минулому звітному періоді
розпочав свою роботу благодійний фонд «Рідня», відновився

споживчий кооператив здорового харчування «Віра», продовжує працювати лікарняна каса
«Каса здоров'я Стрийщини».
Проте базою для всіх залишається кредитна спілка «Вигода» — фінансова організація
кооперативного типу.
На загальні збори «Вигоди»
прийшли стрияни, а також приїхали члени з віддалених філій
Самбора, Старого Самбора, Пустомит, Жидачева, Моршина,
Калуша, Бережан, Сколе, Миколаєва, Сокаля, Радехова, Жовкви, Городка, Буська, Яворова й
інших населених пунктів. Збори
відбувалися у великому залі Народного Дому. О першій годині
працівники розпочали реєстра-

цію учасників. До початку зборів присутні мали можливість
ознайомитися з матеріалами
в папках, які отримували при
реєстрації, інформацією на стендах, що підготувало кожне
з відділень про свою діяльність,
заповнити анкету, запропоновану присутнім ревізійною комісією, щоб оцінити роботу кредитівки, переглянути відеоряд з
життя організації впродовж
року.
Урочистість заходу підкреслювалася одягом присутніх.
Більшість учасників були одягнуті у вишите вбрання. Настрій
у всіх був піднесений, багато
присутніх спілкувалися одні
з одними, фотографувалися на
згадку. Самі збори розпочалися
із благословення присутнього о.
Мирона та гімну України. Потім, як зазвичай, звітували очільники організації голова спостережної ради Василь Щекун,
голова ревізійної комісії Петро
Маковський, голова правління
Марія Сюма, голова кредитного
комітету Олександра Лось. Дехто з присутніх брали участь
в обговоренні доповідей. Далі,
в робочому порядку, в діловій
атмосфері ухвалили ряд важливих рішень порядку денного
і, практично, з дотриманням
регламенту завершили збори.
Потім всі були запрошені в залу,
де на присутніх чекав накритий
стіл з частуванням.

Показники кредитної спілки «Вигода» за 2011 рік
Кількість виданих кредитів Сума виданих кредитів
Кредити, що вплинули на розвиток регіону

564

10,2

1

Підприємницька діяльність

256

6,8 млн грн

2

Сільське господарство

23

0,798 млн грн

3

Енергозбереження

285

2,6 млн грн

Соціальні кредити

7 576

44,609 млн

1

Придбання транспорту

63

1,8 млн грн

2

Придбання житла

84

2,7 млн грн

3

Придбання побутової техніки та меблів

168

0,609 млн грн
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4

Інші споживчі потреби (ремонт, навчання, лікування,
поїздки за кордон, відпочинок, урочисті події, переоформлення спадщини та інше)

7 261

39,5 млн

РАЗОМ

8 140

54,809 млн грн

Факти
Протягом 2011 року КС
«Вигода» працювала за унікальною програмою енергозбереження Львівської обласної ради
та Львівської ОДА, яка частково
відшкодовує відсотки за кредитом тим позичальникам, які
застосовують інноваційні технології енергозбереження своїх
власних осель.
Уже в першому кварталі 2012 року спільно з депутатською
комісією Львівської обласної
ради напрацьована програма
підтримки розвитку фермерства, яка була прийнята на сесії
обласної ради.
Кредитна спілка самостійно
впровадила новий вид фермерських кредитів на підтримку та
розвиток фермерських господарств за зниженою відсотковою ставкою.
Проведено 16 зустрічей з
фермерами (понад 250 осіб), в
різних районах області з роз’яснюванням суті програми для
фермерів та можливості креди-

тування їх в КС «Вигода». За
перший квартал 2012 року
в и д а н о 2 7 к р е д и т ів н а
1,449 млн грн для фермерів.
Проведення Загальних зборів — захід обов'язковий, відбувається щорічно, цього року
відбувся 1 квітня 2012 року.
Відкритість кредитної спілки, можливість проведення
незалежного моніторингу для
різноманітних міжнародних
проектів дає право кредитній
спілці до співпраці з ними.
В різні періоди своєї діяльності КС «Вигода» співпрацювала з
Канадською Програмою розвитку кредитних спілок в Україні, з
Фондом ACDI/VOCA, з Світовим
Банком Реконструкції та Розвитку, Фондом Відродження,
ТACIS, німецьким проектом GTZ
та іншими.
Фінансова просвіта
Протягом року кожною філією і представництвом зорганізовано не менше двох зустрічей
з цільовими групами осіб з ме-

тою їхнього інформування про
роботу кредитної спілки, а також з метою підвищення рівня
фінансової освіченості членів
проведення тренінгів з фінансової просвіти населення.
Випущено календар з фінансової просвіти на тему «Плануй
своє майбутнє!» як початок проекту щорічного видання календаря з фінпросвіти на різноманітну тематику.
Регулярне інформування своїх членів через вісник КС
«Вигода» «Сила громади».
Щорічне обов’язкове доведення інформації про роботу КС
«Вигода» через малий звітзапрошення до кожного члена,
а також щорічне видання розширеного звіту з реалістично
відображеним фінансовим станом організації як презентаційний матеріал.
Обов’язкове відображення
звіту та іншої інформації з життя організації на інтернетсторінці кредитної спілки
«Вигода» та в інших ЗМІ.

Ліга кредитних спілок Черкащини
провела чергову звітно-виборну конференцію

О

бласні асоціації кредитних
спілок почали проводити
звітно-виборчі конференції.
Так Ліга кредитних спілок
Черкащини (ЛКСЧ) провела
свою чергову звітно-виборну
конференцію 21 березня. Членами Ліги кредитних спілок Черкащини на дату проведення
конференції було 11 кредитних
спілок, з яких захід відвідали
представники шести кредитних
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спілок, одна спілка була представлена за дорученням.
Головними темами конференції стали такі:
Звіт голови правління за звітний період.
Звіт ревізійної комісії.
Виключення кредитних спілок з членів ЛКСЧ.
План роботи Ліги кредитних
спілок на 2012 рік.

Обрання

нових

органів

управління Ліги.
За тв ер д же нн я

бю д же ту

ЛКСЧ.
Голова Ліги кредитних спілок Черкащини Володимир Казарінов (голова правління КС
«Кредит-Союз»), нагадав історію
створення ЛКСЧ, розповів про
шлях її розвитку, а також зупинився на знакових для Ліги подіях. А були і злет (2006—2008
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рр.), і занепад (2008—2010 рр.).
Тому Ліга переглянула підходи
до роботи, ставлення до свого
існування. Відповідно в звітному періоді Ліга доклала зусиль,
щоб допомогти членам ЛКСЧ
подолати складнощі, що виникали в їхній діяльності. Крім
того, Ліга працювала з органами місцевого самоврядування,
зокрема, доносила інформацію
про позитивні тенденції розвитку кредитних спілок Черкащини. Голова Ревізійної комісії
Юрій Пархоменко (голова правління КС «Довіра») представив
учасникам конференції звіт

ревізійної комісії про фінансовий стан Ліги кредитних спілок
Черкащини.
Присутні на конференції
вирішили вивести з членів дві
кредитні спілки: одну за заявою, іншу — з причини несплати членських внесків протягом
тривалого часу. Таким чином,
членами Ліги кредитних спілок
Черкащини залишилося 9 кредитних спілок.
У засіданні конференції взяв
участь представник Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
(ВАКС) Олексій Волотовський,
який розповів про роботу облас-

них асоціацій кредитних спілок
в Україні. Конференція взяла
інформацію до відома та на її
основі внесла правки в свій
план заходів на 2012 рік.
Також, у рамках обговорення питань конференції, члени
ЛКСЧ запропонували зменшити
членські внески до Ліги на 50
%, що викликало жваву дискусію. Згодом учасники конференції дійшли згоди зменшити на
50 % членський внесок в Лігу до
01.01.2013 р.
Після закриття конференції
дискусію продовжили, але вже
в неформальній обстановці.

Чернігівська асоціація кредитних спілок
провела круглий стіл за участі представників
кредитних спілок і журналістів

Під час круглого столу, м. Чернігів, березень 2012 р.

Ф

ормування
позитивного
іміджу кредитних спілок
Чернігівської області в розрізі
проголошення 2012 року Міжнародним роком кооперативів,
динаміка розвитку кредитних
спілок Чернігівської області,
відмінність кредитних спілок
від банків та «покупок у групах», можливість співпраці кредитних спілок Чернігівської об-

ласті та гілок влади в задоволенні потреб жителів області на
прикладі інших областей, захист прав споживачів фінансових послуг Чернігівської області
в розрізі діяльності ЧОАКС та
фінансова просвіта населення в
2007—2012 роках — такими
були головні теми круглого столу, що відбувся 30 березня в м.
Чернігові. Організатором заходу

виступила Чернігівська обласна
асоціація
кредитних
спілок
(ЧОАКС).
Участь у круглому столі взяли 6 з 8 кредитних спілок, які
входять до асоціації, а також
представник кредитної спілки,
яка працює в Чернігівській області, але не є членом асоціації.
Також на круглому столі були
присутні представники обласної
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Президент ВАКС Вікторія Волковська (на фото посередині) розповідає про
досягнення кредитних спілок Чернігівської області.

та місцевої влади, журналісти
місцевих ЗМІ, президент і співробітники Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС),
президент Національної асоціації кредитних спілок (НАКСУ).
Кожна з кредитних спілок
розповіла про свою історію, фінансові показники й досвід роботи на ринку. Президент ВАКС
Вікторія Волковська зазначила,
що кредитні спілки Чернігівської області є стабільними в своїй діяльності й навела показники по області за 2011 рік, що
підтвердили її слова (читайте
більше про це в матеріалі
«Показники кредитних спілокчленів ЧОАКС за 2011 р.»).
Крім того, Вікторія Волковська звернула увагу присутніх
на те, що протягом 2011 р. кредитні спілки Чернігівської області, які є членами ЧОАКС, видали кредити 4 234 особам на загальну суму 25 137 265 грн. Серед цих позичальників було
найбільше пенсіонерів — 3 663
особи, значно менше кредитів

взяли інші верстви населення
Чернігівської області, зокрема,
домогосподарки — 320, безробітні — 112, дрібні підприємці —
124. Відповідно до статистики,
у Чернігівській області в 2011
році членами кредитних спілок
були 7 913 жінок і 5 029 чоловіків (тобто понад 12 тис. мешканців області).
У свою чергу Олексій Волотовський, директор з регілнального розвитку ВАКС, відзначив,
що кредитні спілки-члени ЧОАКС протягом 2011 і початку
2012 року приділяли багато уваги фінансовій просвіті. Так за
цей період вони провели 43 тренінги й 10 семінарів з фінансової просвіти населення, у яких
взяли участь 905 мешканців
Чернігівської осбласті. Також
загалом кредитні спілки-члени
ЧОАКС надали 202 консультації
громадянам (у рамках фінансової просвіти).
Представники місцевих органів влади, котрі брали участь
у круглому столі, схвально відгу-

кнулися про роботу кредитних
спілок області й зазначили напрямки, в яких варто поглиблювати роботу. Одним з таких напрямків, на думку представника міської ради, є кредитування
фермерів і сільгоспвиробників.
Загалом, чиновники висловили
готовність працювати з кредитними спілкам. Ще одна тема,
що винесли на обговорення
представники кредитних спілок, — висловлювання начальника управління НБУ в Чернігівській області Волошка Леоніда Петровича про кредитні спілки в інтерв’ю газеті «Хвиля Десни». Зокрема, у цьому матеріалі Волошко Л. П. навів: «А всі ці
кредитні спілки, об’єднання,
програми... Вони різні. Я б радив — працюйте з офіційними
структурами, банківськими, а
не
з
якимись
офіційними
«аферистами». У банку довге
оформлення, високі відсотки.
Але — все прозоро. А там — усе
швидко, а результат?». Повний
текст матеріалу за посиланням:
http://www.hvilya.com/news/
dlja_mene_nema_taemnic_u_bankiv
skij_sferi/2012-02-24-529
Асоціація кредитних спілок
Чернігівщини вважає, що це
висловлювання
дискредитує
діяльність кредитних спілок в
цілому та кредитні спілки, які
працюють на Чернігівщини.
Про свою позицію кредитні спілки заявили безпосередньо пану
Волошку й Національному банку у відповідному листі. ВАКС, у
свою чергу, вважає, що такі
висловлювання свідчать про
недостатній професійний рівень.

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
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Показники кредитних спілок-членів ЧОАКС за 2011 р.
Нам є чим пишатися!
Загальна кількість
кредитів
І. Кредити, що вплинули на розвиток регіону:
1

Сільське господарство.

2
3

4 219

Загальна сума виданих
кредитів
25 137 265,00

995

4 647 651,00

Домогосподарства.

1 258

4 708 502,00

Енергозбереження.

719

3 361 001,00

4

Підприємницька діяльність.

433

6 491 978,00

5

Інше.

814

5 928 133,00

2 362

8 728 490,00

ІІ. Соціальні кредити:
1

Весілля.

217

1 347 220,00

2

Навчання.

782

2 887 600,00

3

Лікування.

757

2 612 050,00

4

Святкування різного роду подій.

120

392 700,00

5

Інші.

486

1 488 920,00

ФАКТ
Протягом 2011 р. кредитні спілки Чернігівської області, які є членами ЧОАКС, видали кредити 4 219
особам на загальну суму 25 137 265 грн. Серед цих позичальників було найбільше пенсіонерів — 3 663
особи, значно менше кредитів взяли інші верстви населення Чернігівської області, зокрема, домогосподарки — 320, безробітні — 112, дрібні підприємці — 124. Відповідно до статистики, у Чернігівській
області в 2011 році членами кредитних спілок були 7 913 жінок і 5 029 чоловіків (тобто понад 12 тис.
мешканців області).
ФІНАНСОВА ПРОСВІТА
Кредитні спілки-члени ЧОАКС протягом 2011 і початку 2012 року приділяли багато уваги фінансовій
просвіті. Так за цей період вони провели 43 тренінги й 10 семінарів з фінансової просвіти населення,
у яких взяли участь 905 мешканців Чернігівської осбласті.
Також загалом кредитні спілки-члени ЧОАКС надали 202 консультації громадянам (у рамках фінансової просвіти).
Підготовлено Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок (ВАКС)

Соціально-економічні досягнення кредитних спілок,
які входять до Асоціації кредитних спілко
Луганської області (АКСЛО) в 2011 році
Нам є чим пишатися!
Соціально-економічні досягнення кредитних спілок, які входять до Асоціації кредитних спілко Луганської області (АКСЛО) в 2011 році
АКСЛО (входить 14 кредитних спілок)
Видано комерційних кредитів:
на ведення фермерського господарства
розвиток підприємництва
ведення особисто селянських господарств

Кількість
563
91
271
201

Сума, грн
8 656 786,00
2 366 134,00
5 115 821,00
1 174 831,00
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Видано соціально-побутових кредитів:

6 550

на придбання буд матеріалів, ремонт та придбання
377
житла
придбання побутової техніки
1 552
лікування, весілля, навчання
4 621
Сума яка була виплачена КС за відсотками по депозитам (паям),
грн

24 759 324,00
2 860 695,00
5 813 323,00
16 085 306,00
2 940 438,00

Крім того, за даними кредитних спілок (які входять до АКСЛО), загалом, їхніми членами є 25 035 громадян, з них 10 561 чоловіків і 14 474 — жінок.
Протягом 2011 року кредитні спілки-члени АКСЛО видали 7 113 кредитів на загальну суму 33 416 110
грн.
Підготовлено Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок (ВАКС)
УВАГА! Кредитні спілки, які не входять до обласних асоціацій кредитних спілок, також можуть надавати свої соціально-економічні показники — або до обласних асоціацій, або на електрону адресу Всеукраїнської асоціації кредитних спілок —office@vaks.org.ua.

Кредитні спілки продовжують займатися фінансовою
просвітою громадян

Учасники тренінгу, що відбувся в КС «Харківська каса взаємодопомоги»,
2012 р.

З

акінчився перший етап
програми з фінансової просвіти Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС) і Мікрофінансового центру (МФЦ) за
темою «Управління боргом». Усі
23 тренера (перелік тренерів —
на сайті ВАКС, новина від
9 квітня 2012 р.), які навчалися, виконали мінімум, установ-
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лений
партнером
програми
МФЦ. Зокрема було проведено
39 тренінгів, у яких взяли
участь 408 осіб. Консультації
отримали 155 громадян.
Завдяки таким тренінгам і
консультаціям боржники окремих кредитних спілок погасили
свою заборгованість перед цими фінансовими установами.

Це — найкращий результат
для кредитної спілки, але не
єдиний. Дійсні члени кредитних
спілок і звичайні громадяни, які
відвідали навчальні заходи, почали більш поважно ставитися
до спілок — як до соціально
спрямованих організацій, які не
тільки надають фінансові послуги, а й вчать зважено ставитися до свої фінансів.
Один із тренінгів з фінансової просвіти був проведений
для учнів ліцею. Важливим у
цьому є те, що в світ фінансів
молодь ввела саме кредитні спілки.
Запровадження кредитними
спілками фінансових освітніх
програм для дітей і дорослих
сприяє формуванню в пересічних громадян свідомого ставлення до фінансів. Відповідно,
їхні рішення щодо вибору фінансових установ стають економічно обґрунтованими та фінансово зваженими.
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Нагадаємо, ВАКС, Мікрофінансовий Центр і Фонд Citi
(Фінансова підтримка осіб з низькими доходами в Україні) у
січні 2012 року розпочали співпрацю в рамках «Фінансового

проекту в галузі освіти», який
триватиме до червня цього року. Проект має на меті об’єднати зусилля фахівців кредитних
спілок в Україні навколо спільної мети: «Навчання дійсних і

потенційних членів кредитних
спілок».
Детально про це йшлося у
«Віснику кредитної кооперації»
за січень — лютий 2012 р.

Загальні збори в кредитних спілках
Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» (м. Київ)

Співробітники й керівництво кредитної спілки — під час загальних зборів.

К

редитна спілка «Профспілкова скарбниця» (м.
Київ) 3 квітня провела чергові
загальні збори, під час яких звітувала перед своїми вкладниками й позичальниками про результати діяльності в 2011 році.
Так, минулого року до спілки
вступили 1 155 членів профспілкових організацій м. Києва,
серед них 32 % працівників
ЖКГ, 19 % — працівників зв’язку, 15,6 % — працівників енергетики.
Активи спілки збільшилися
на 4 млн 800 тис грн і на кінець
року склали понад 27 млн грн.
Кредитів видано на 15 % (тобто
48 млн) більше, ніж в 2010 році,
середній розмір кредиту становить 12 000 грн (у 2010 р. —
10 700 грн); кредитний порт-

фель: 24 356 тис. грн — 3 220
діючих кредитів. Депозитний
портфель: 17 млн внески (вклади) членів КС на депозитні рахунки.
Заборгованість (кредити з
порушенням терміну сплати) за
кредитами мінімальна — 0,9 %
від кредитного портфеля.
Щоб досягти таких результатів працівники спілки приділяли та приділяють багато уваги
роботі з позичальниками. Кредитний комітет, перш ніж ухвалювати рішення про видачу
кредиту, ретельно аналізує документи, що надають громадяни для отримання коштів.
У виробленні політики щодо
залучення вкладів і надання
кредитів правління намагається
знайти розумний баланс інте-

ресів вкладників і позичальників.
Фінансові показники діяльності кредитної спілки щоквартально розглядаються на спільних засіданнях спостережної
ради і ревізійної комісії.
У 2012-ому кредитній спілці
«Профспілкова скарбниця» виповнилося 10 РОКІВ.
За цей час до спілки вступили 10 088 громадян, спілка видала 22 130 кредитів кредитів
на загальну суму близько
200 млн грн. Активи КС —
27 200 тис. грн, резервний капітал (власні кошти КС) —
5 млн грн.
Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок вітає членів спілки, керівництво й
працівників з 10-річчям!
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Члени спілки
«Профспілкова
скарбниця» беруть
активну участь
у прийнятті
рішень
щодо діяльності
КС.

Кредитна спілка «Альтернатива» (м. Кривий Ріг)
Керівництво КС
звітує перед
членами кредитної
спілки.

К

редитна спілка «Альтернатива» (м. Кривий Ріг) 19
квітня 2012 року провела чергові загальні збори, під час яких
звітувала перед членами кредитної спілки про результати діяльності в 2011 році. На цих загальних зборах були обрані члени спостережної ради та члени
ревізійної комісії, а також внесені зміни до Статуту кредитної
спілки та Положень про спостережну раду, правління, кредит-
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ний комітет, ревізійну комісію;
порядок розподілу доходу затверджений у новій редакції.
Членами кредитної спілки є
мешканці Дніпропетровської
області, зокрема підземні шахтарі ПАО ЄВРАЗ «СУХА БАЛКА»
та ТОВ «Кривбасшахтобуд».
Активи спілки на кінець року склали 6 218 083 грн.
Кредитів видано на суму
6 359 506 грн.
Депозитний портфель —

5 006 576 грн.
Фінансові показники діяльності кредитної спілки щоквартально розглядаються на спільних засіданнях спостережної
ради і ревізійної комісії.
5 листопада 2002 року кредитна спілка почала працювати, саме тоді до спілки й вступили перші мешканці області.
У 2012-ому кредитній спілці
«Альтернатива» виповнюється
10 РОКІВ!
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Кредитна спілка «Щедрість» (м. Мостиська)

Співробітники кредитної спілки звітують перед учасника-

У

приміщені районного Народного дому, 19 квітня,
відбулися звітні збори кредитної спілки «Щедрість», на які
були запрошені всі члени спілки. Спочатку о. Тарас Шпег
провів спільну молитву та благословив на добру роботу.

Голова зборів Ганна Бішко
проінформувала присутніх про
правомочність зборів і зачитала
порядок денний. У відповідності з порядком денним, перед
членами кредитної спілки звітували: голова спостережної ради
Ганна Бішко, голова правління

Марія Боса, голова кредитного
комітету Олександра Боса, голова ревізійної комісії Марія Ільницька, яка й зачитала висновок незалежного аудитора,
яким було підтверджено достовірність і повноту річної звітності, порушень виявлено не було.

Учасники загальних
зборів.
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Кредитна спілка «Щедрість»
на ринку фінансових послуг
працює з жовтня 1997 року. Членство й активи з року в
рік зростають. Здобутки цієї
організації свідчать про те, що
в районі вона працює авторитетно, у зв’язку з фінансовою
кризою не порушувала умов
повернення вкладів і досягла
цього результату завдяки індивідуальній роботі з позичальниками та вкладниками. На сьогодні економічна криза, інфляція,
нестабільність не вплинули на
фінансово-господарську діяльність КС.
«Ми єдина фінансова установа, яка ніколи не припиняла
кредитування своїх членів», —
відзначила голова правління
М. Боса. «На відміну від банків,
при оформлені кредитів ми не
стягуємо з позичальників різні
комісійні витрати, сума передбачена угодою в повному обсязі
виплачується позичальнику.
Сьогодні кредитна спілка залучає депозити на дуже вигідних
умовах — до 22 %, передбачено
на різні терміни та виплатою
процентів за бажанням вкладника. Кожен пенсіонер може
покласти на депозитний рахунок невелику суму грошей під
високий процент, доповнення
можна робити щомісяця або по
можливості. Слід лише бути па-

тріотом своєї справи, сумлінно і
старанно виконувати свою роботу і приносити користь своїм
членам, надаючи фінансову
підтримку в потрібний час і в
можливих розмірах.
Перевага кредитних спілок у
тому, що ми ближчі до людей
ніж банки. У своїй роботі кредитна спілка дотримується класичних принципів «Свій до свого по своє». Спілка сповідує
принципи справжньої демократичної кооперації, є членом
і співпрацює з Всеукраїнською
асоціацією кредитних спілок,
Львівською асоціацією, Українською об’єднаною кредитною
спілкою», — підкреслила Марія
Боса. За роки діяльності кредитна спілка побудувала будинок,
придбано інвентар, комп’ютери
і знову планує розширяти свою
діяльність. Після заслуховування звітів, виступили спілчани,
вони гарним словом відгукнулись про діяльність кредитної
спілки. Члени кредитної спілки
— Галина Мочерад з Санник,
Михайло Шурмакевич з Хоросниці, Роман Бішко — зауважили, що спілкою можна лише
пишатися, тут є співпраця
вкладників і позичальників, це
підводить до думки, що успіх їй
гарантований.
Окремо про діяльність кредитної спілки висловився отець

Тарас Шпег. Він підкреслив, що
кредитна спілка «Щедрість» завжди йде назустріч людям, допомагає їм у скрутну хвилину.
А ще о. Тарас розповів про
історію заснування спілки на
теренах Мостищини, про те,
скільки добрих справ вирішено
завдяки фінансовій підтримці
людей цією установою. «Кредитну спілку очолює п. Марія
Боса, яка своїм авторитетом і
дисципліною створила всі умови для задоволення потреб та
запитів спілчан», — сказав він.
Після заслуховування звітів
та обговорення, звіти було затверджено, роботу оцінено
«добре».
На звітних зборах було внесено зміни до Статуту та Положень, обрано на новий термін
Спостережну раду та Ревізійну
комісію, а також затверджено
інші питання, які були передбачені порядком денним.
У кінці зборів виступила начальник відділення фонду від
нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Ганна
Бішко, яка зачитала звернення
організаційного комітету з підготовки та проведення у 2012
році заходів з нагоди Дня охорони праці — в Україні проводиться під девізом «Сприяння
охорони праці у «зеленій» економіці».

Кредитна спілка «Скарбниця» (м. Сторожинець)

КС

«Скарбниця» (м. Сторожинець)
27
квітня
2012 р., в приміщенні глядацького залу Центру естетичного
виховання «Юність Підгір’я»,
провела загальні збори, на яких
звітувала про результати діяльності спілки в 2011 році. Спілка
працює з 2001 року, є членом
ВАКС, ОКС «ПЗВ» та УОКС.
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З року в рік КС «Скарбниця»
нарощує активи та членство,
стабільно дотримуючись всіх
нормативів, встановлених регулятором. Так протягом 2011 р.
активи зросли на 37 %, у тому
числі кредитний портфель зріс
на 32 % і склав 3,6 млн грн, депозитний — на 11 % та склав
2,2 млн грн, регулятивний капі-

тал на кінець року склав 597
тис. грн.
Кредитів протягом звітного
року видано на 22 % більше,
ніж в 2010 р., середній розмір
кредиту становить 9 120 грн. У
зв’язку з відключенням центрального опалення в мікрорайоні
міста, наша установа є єдиною,
яка надала пільгові кредити

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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жителям для встановлення індивідуального автономного опалення. Усі 16 питань, які стояли
на порядку денному загальних
зборів, було розглянуто. Зокрема, прозвітовано про діяльність
органів управління в звітному
році, затверджено в новій редакції Статут та Положення про
органи
управління,
обрано
склад спостережної ради та ревізійної комісії та інш.
Принагідно, в честь ювілею,
спілка привітала члена Ревізійної комісії Івана Пантю з Днем
народження, подарувала квіти
та найкращі побажання.
Голова правління
Л.Кушнір
Під час загальних зборів.

Всеукраїнська акція «Чистий четвер у кредитних спілках!»
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Працівники ВАКС долучилися
до акції
Працівники Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(ВАКС) 6 квітня приєдналися до
акції «Чистий четвер у кредитних спілках!» (ініційованої
ВАКС). Ми хочемо, щоб у столиці стало охайніше, тому вирішили прибрати в центрі Києва, в
одному з найкрасивіших
місць — парку, що починається
на Володимирській гірці. На
схилах Дніпра, хоч тут постійно
працюють відповідні служби,
виявилося чимало сміття.
Серед найбільш розповсюджених речей, що нам вдалося
зібрати, були пляшки з-під алкогольних напоїв (лідирує шампанське й пиво), обгортки від
їжі з фастфуду «Макдональдз» і
поліетиленові пакети.
Наповнюючи чергові мішки
для сміття, ми розуміли, скільком людям байдуже до оточуючої їх природи, скільком все
одно, чи побачать природну
красу рідної землі їхні діти, онуки й правнуки. Але ж хтось має
показати, особливо молоді, що
буває й мусить бути інакше.
Чому цими наставниками не
можуть бути кредитні спілки?!
«Чистий четвер» у КС
«Єднання через Природний
закон»
За інформацією, що надав
голова правління кредитної спілки Микола Трифонов, у місті
Марганець, до 21 квітня, впроваджені заходи під назвою
«Чисті четверги» — з метою наведення порядку та озеленення
території міста. Зробити чистою
власну домівку кредитна спілка
«Єднання через Природний Закон» запросила всіх членів спілки: прибирали біля офісів КС.
Принагідно варто зазначити,
що напередодні зазначеного заходу КС відзначила свою 9-ту річницю. ВАКС вітає членів спілки
й співробітників з цією подією.
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БУХОБЛІК І КАДРИ

Матеріальна допомога працівникам в 2012 році
Працедавець вирішує надати матеріальну допомогу працівнику. Які при цьому потрібно
оформити документи, як правильно утримати ПДФО та ЄСВ?
Нормативні документи
ПКУ — Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-ІV.
Закон про ЄСВ — Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від
08.07.2010 р.
Закон № 2240 — Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням».
Перелік № 1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.
Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою ПФУ
від 27.09.2010 р. № 21-5.
Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом
Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.
Постанова №83 — Постанова ФСС з ТВП від 25.12.2007 р. № 83 «Про бюджет
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік».

Види матеріальної допомоги та ЄСВ
При нарахуванні внеску бухгалтер керується п. 1 ч. 1 ст. 7
Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI
від 08.07.2010 р., відповідно до
якої внесок нараховується на
суму заробітної плати за видами
виплат, які включають основну
та додаткову заробітну плату,
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній формі, що визначаються
відповідно до ЗУ «Про оплату
праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
У свою чергу, ПФУ розроблено кілька постанов з роз’ясненням сплати ЄСВ. Зокрема, Постановою № 21-5 визначено перелік основної, додаткової, ін-

ших виплат. Інструкцією зі статистики заробітної плати № 5
визначено, що:
Матеріальна допомога, що
має систематичний характер,
надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у
зв’язку з екологічним станом) —
п. 2.3.3. Така виплата належить
до фонду оплати праці.
Також листом № 3285/03-30
ПФУ додає, що матеріальна допомога має бути передбачена в
колективному договорі підприємства та надаватися може як
за наявності такої заяви, так і
без неї, оскільки достатньою
умовою для її надання є норма
колективного договору (але посилання в наказі на таку норму
має бути).
Матеріальна допомога разового характеру, що надається
підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними
обставинами, на оплату ліку-

вання, оздоровлення дітей,
поховання — п. 3.31. Така виплата не належить до фонду
оплати праці.
Матеріальна допомога та
ПДФО
Матеріальна допомога, що
має систематичний характер,
надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у
зв’язку з екологічним станом) —
п. 2.3.3 Інструкції зі статистики
праці входить до ФОП і є об’єктом ПДФО. У своєму листі
№ 11552/6/17-0715 ДПАУ наголошує: «якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така
допомога надається всім або
більшості працівників, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати
передбачені положеннями про
оплату праці найманих працівників (колективним договором,
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галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така
матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку
і оподатковується за ставками, встановленими пунктом
167.1 статті 167 Кодексу, з
урахуванням
вимог
пункту
164.6 статті 164 Кодексу».
Тобто, така допомога обкладається ПДФО в розмірі 15 % при
доході менше 1 073 грн, і 17 %
при його перевищенні.
Цільова та нецільова матеріальна допомога: що говорить ПКУ
Відповідно до пп. 170.7.3 не
включається до оподатковуваного доходу сума нецільової
благодійної допомоги, у тому
числі матеріальної, що надається
резидентами-юридичними
або фізичними особами на ко-

ристь платника податку протягом звітного податкового року
сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру
доходу,
визначеного
згідно
з абзацом першим підпункту
169.4.1 пункту 169.4 ст. 169
цього Кодексу, встановленого
на 1 січня такого року (тобто,
1 500,00 грн на 2012 рік).
Сума перевищення включається до оподатковуваного доходу та підлягає оподаткуванню
за ставками, встановленими п.
167.1 ПКУ.
Щодо відображення в формі
№ 1ДФ, у своєму листі від 26.03.2011 р. № 6005/6/17-0715
ДПАУ зазначає: суми нецільової благодійної допомоги у
податковій звітності (абзац третій підпункту 170.7.3 пункту
170.7 ст. 170 Кодексу). Згідно з
підпунктом «б» пункту 176.2 ст.
176 Кодексу вищевказані доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «169».
Перелік видів цільової матеріальної допомоги зазначено в пп. 170.7.4 ПКУ. Така
допомога не включається до
оподатковуваного доходу, не
оподатковується
ПДФО
і
ЄСВ.
Використовуємо натуральний коефіцієнт
Якщо ж роботодавець бажає замість виплати в грошовій формі зробити працівникові подарунок, то дохід такому працівникові буде нараховано з урахуванням натуркоефіцієнта (п. 164.5 ПКУ):
під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт:

К = 100 : (100 - Сп)

де К — коефіцієнт, Сп —
ставка податку, встановлена
для таких доходів на момент їх
нарахування.
Для ставки податку 15 %
коефіцієнт
становитиме
1,17647.
Для ставки податку 17 % —
1,20482.
Ці коефіцієнти застосовуються виключно для визначення бази оподаткування, а не
збільшення сум доходів фізичних осіб в обліку. Наприклад,
працівникові виплачено негрошовий дохід в розмірі 100 грн.
База оподаткування ПДФО ста-
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новить 117,65 грн, а сума
ПДФО — 17,65 грн. Тож, у формі № 1ДФ відображається сума
негрошового доходу в розмірі
100 грн і ПДФО — 17,65 грн.
Щодо нарахування ЄСВ при
нарахуванні доходів у негрошовій формі, то листом ПФУ від
16.09.2011 р. № 19693/03-30
зазначено, що ЄСВ нараховується на фактично сплачену
суму доходів і коефіцієнт не
застосовується. Включається ж
чи не включається сума негрошової допомоги до ФОП — визначається Інструкцією зі статистики праці, відповідно до
роз’яснень вище.

Наприклад:
Працівнику нарахована ЗП в
розмірі 12 000,00 грн, додаткове благо в негрошовій формі,
що не є об’єктом ЄСВ, —
2 000,00 грн:
ЄСВ 3,6 % = 12 000,00 × 3,6 % =
432,00 грн.
ПДФО: (10 730,00 – 386,28) × 15
% + (1 270,00 – 45,72) × 17 % =
1 759,69 грн.
ПДФО з суми негрошового доходу: (2 000,00 × 1,20482) × 17 % =
409,64 грн.
Всього
утримано
ПДФО:
1 759,69 + 409,64 = 2 169,33грн.
Працівнику нарахована ЗП —
8 000,00 грн і додаткове благо в
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негрошовій формі, що є об’єктом ЄСВ — 4 000,00 грн.
ЄСВ 3,6 % : 12 000,00 × 3,6 % =
432,00 грн.
ПДФО із ЗП: (8 000,00 – 288,00)
× 15 %=1 156,80 грн.
ПДФО з блага: (2 730,00 ×
1,17647) × 15 % + (1 270,00 ×
1,20482) × 17 % = 741,89 грн
(2 730,00 = 10 730,00 – 8 000,00;
1 270,00 = 4 000,00 – 2 730,00).
Всього ПДФО: 1 156,80 + 741,89
= 1 898,69 грн.
Допомога на поховання
Відповідно до пп. 165.1.22,
не включається до оподатковуваного доходу допомога на поховання:
будь-якою фізичною особою,
благодійною
організацією,
Пенсійним фондом України,
відповідними територіальними управліннями з питань
праці та соціального захисту
населення, фондами загальнообов’язкового державного
соціального
страхування

ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ

Чи може одна особа працювати на двох посадах одночасно?
Робота за сумісництвом працівників недержавних підприємств, установ і організацій
регламентується, зокрема, ч. 2
ст. 21 КЗпП, згідно з якою:
«працівник має право реалізувати свої здібності до праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно
на кількох підприємствах, в
установах, організаціях, якщо
інше не передбачено законодавством, колективним договором
або угодою сторін».

України
спілкою;

або

професійною

роботодавцем такого померлого платника податку за
його останнім місцем роботи
(у тому числі перед виходом
на пенсію) у розмірі, що не
перевищує подвійний розмір
суми, визначеної в абзаці
першому підпункту 169.4.1
пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. (на 2012 рік така
сума становить 3 000,00 грн
(1 500,00 × 2).
Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування
(виплати, надання).
Також, допомогу на поховання померлого працівника підприємство отримає від ФСС ТВП
у розмірі 1 400,00грн. (п. 3 Постанови № 83), яка не включається до ФОП (п. 3.31 Інструкції
5) і ЄСВ не утримується і не
нараховується (п.14 Переліку №
1170). Відповідно до п. 4 ст. 52
Закону № 2240, допомога на

Зокрема, Положення про
умови роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ, організацій
від 30.06.93 р. № 76 визначає поняття «сумісництво» та
перелік робіт, які не є сумісництвом.
Сумісництвом вважається
виконання працівником, крім
своєї основної, іншої регулярної
оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний
від основної роботи час на тому
ж або іншому підприємстві, в
установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
На сумісників поширюються
всі права та соціальні гарантії,
передбачені чинним законодав-

поховання призначається не
пізніше дня, що настає за днем
звернення, і виплачується не
пізніше наступного робочого
дня після отримання страхувальником страхових коштів від
ФСС ТВП, але не виплачується
допомога якщо звернення за її
отриманням надійшло пізніше
ніж 12 місяців з дня смерті застрахованої особи (ч. 6 ст. 52
Закону 2240). Потрібні документи: заява особи, яка звертається за допомогою; копія свідоцтва про смерть.
Відображення у квартальній
звітності за формою Ф4-ФСС з
ТВП у розділі ІІ в рядку 4 «На
поховання (кількість виплат,
сума)» у колонці 3 — кількість
виплат, в колонці 4 — сума виплат. У звіті №1ДФ — така допомога відображається з кодом
146.
Підготувала
Оксана БІЗЕНКОВА, головний
бухгалтер Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок

ством і внутрішніми нормативними актами підприємства.

Робота за сумісництвом, у т. ч. внутрішнім,
є роботою за окремим
трудовим договором, що
ніяк не пов’язаний з
трудовим договором за
основним місцем роботи.
Тому в разі внутрішнього сумісництва облік
робочого часу та кадровий облік ведеться на
одну й ту саму особу
окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом.
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Також співробітники, які
працюють за сумісництвом можуть бути відправлені у відрядження.
Згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59
(п. 1.4), передбачено також, що
в разі направлення працівника
у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за сумісництвом середній заробіток

зберігається за ним на обох посадах, а видатки для відшкодування витрат на відрядження
розподіляються між підприємствами, що направили працівника у відрядження, за згодою
між ними.
Як перевести працівника
з місця роботи за сумісництвом на основне місце роботи?
Відповідно до ст. 32 КЗпП
переведення можливе на іншу

посаду на тому самому підприємстві або на інше підприємство.
Тому правильним буде звільнити працівника-сумісника
і, наприклад, на наступний
день прийняти його ж на цю
ж посаду на основне місце роботи.
При цьому, на нове, основне,
місце роботи працівник зобов’язаний подати трудову книжку,
яка не подається у випадку роботи за сумісництвом.

У Вас є інші питання? Поставте їх фахівцям ВАКС!
Електронна адреса, на яку Ви можете надсилати свої запитання: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок запрошує взяти участь у
ІІ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ФОРУМІ
УЧАСНИКІВ РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Організатори проведення Форуму: Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за
підтримки об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», німецького
проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва та Німецької кооперативної асоціації «Райффайзен» GIZ/DGRV, проекту USAID «Агроінвест» та кредитної
спілки «Вигода».
Місце проведення: м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 33, ГК «Дніпро-Бескид».
Дата проведення: 18—22 липня 2012 р.
Серед запрошених: представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг
України, члени ВАКС та учасники ПЗВ, учасники ринку кредитної кооперації України, представники кредитної кооперації Канади, Німеччини, США Киргизстану та
Литви, міжнародних фінансових організацій, представники ЗМІ.
2012 рік — рік двадцятиріччя кредитної кооперації в Україні.
Мета ІІ Форуму — привернути увагу широкого кола державних органів, регуляторів
фінансового ринку до питань розвитку ринку кредитної кооперації та захисту інтересів прав членів кредитних спілок-громадян України.
Головними темами ІІ Форуму стануть:
Сьогодення ринку кредитної кооперації. Держава, кредитні спілки, споживачі фінансових послуг - баланс інтересів.
Ринкова інфраструктура системи кредитної кооперації в частині організації
діяльності, функцій і ролі Центральної фінансової організації кредитних спілок.
Сучасні технології кредитування малих та середніх сільгоспвиробників.
Міжнародний досвід кредитної кооперації. Практичні поради.
Програма Форуму розміщена на сайті ВАКС,
так само на сайті можна оформити заявку на участь
у цьому заході
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