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ВАКС ЗАПРОПОНУВАЛА ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ
РОЗГЛЯНУТИ ПРОПОЗИЦІЇ РИНКУ
ЩОДО ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ

На

виконання
пункту
24.1
Національного
плану дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014
роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», додатково до раніше направленого
листа № 01-12 від 4 лютого
2013 року, Всеукраїнська асоціація кредитних спілок 11 лютого надала Нацкомфінпослуг
і Нацбанку свої пропозиції стосовно змін у законодавстві щодо діяльності кредитних спілок.
У листі ВАКС зокрема йдеться про такі головні аспекти:
— Запровадження чіткого територіального критерію діяльності кредитних спілок.
— Розширення членства в кре-

дитній спілці.

— Створення дворівневої систе-

—

—

—

—

ми кредитної кооперації в
Україні
Створення умов для утворення основного фінансового
центру системи кредитної
кооперації — кооперативного
банку.
Посилення спроможності
спеціального уповноваженого
органу виконавчої влади
у сфері регулювання системи
кредитної кооперації та забезпечення належного нагляду (у тому числі — пруденційного) за діяльністю кредитних
спілок.
Щодо розширення переліку
фінансових послуг, що надаються кредитними спілками.
Щодо запровадження систе-

ми гарантування внесків
(вкладів) членів кредитних
спілок на депозитні рахунки.
— Щодо запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок.
Крім того, в листі окрему
увагу приділено основним положенням/пропозиціям по гарантуванню вкладів вкладників
кредитних спілок і тому, що
дасть ринку прийняття відповідного законопроекту.

Повний текст листа ВАКС
до Нацкомфінпослуг і Національного банку України розміщено
на сайті асоціації
(новина від 11 лютого).

СВОЄ ЗАНЕПОКОЄННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРАТОРІВ
ПОКУПКИ В ГРУПАХ ВАКС ВИСЛОВИЛА
В ЛИСТІ ДО НАЦКОМФІНПОСЛУГ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
11 лютого звернулася до
голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, щодо внесення змін до
Закону України «Про рекламу».
«Не зважаючи на те, що послуга адміністрування фінансових активів на придбання товару в групах є цілком законною, її
рекламування у вигляді «надання грошей, кредиту чи позики
на умовах адміністрування в
групах» «краще, ніж КРЕДИТ»
вводить споживачів в оману.
Так шпальти газет, оголошення в метро переповнені рекла-

мою із пропозицією отримання
дешевих або безкоштовних позик, кредитів, які пропонуються компаніями із назвами, схожими до назв відомих фінансових ус танов , н апри кл ад:
«Приват-плюс», «Кредит груп»,
«Платинум», «Б.А.Н.К. Народний», «Б.А.Н.К. Селянський» та
ін.», — йдеться в листі ВАКС.
Порушуючи закон та використовуючи недостатню фінансову грамотність споживачів,
вищевказані установи, даючи
неправомірну рекламу, вводять
в оману громадян, завдаючи
суттєвої шкоди їхнім фінансовим інтересам, завдають серйозної шкоди діловій репутації

фінансових установ, які здій
снюють свою діяльність правомірно, зокрема кредитним спілкам, і головне шкодять іміджу
фінансового ринку України.
З метою усунення зазначених у листі порушень, ВАКС
пропонує статтю 24 «Реклама
послуг, пов’язаних із залученням коштів населення» Закону
України «Про рекламу» викласти
в такій редакції:
«1. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних,
послуг з адміністрування фінансових активів на придбання
товарів у групах, тощо), пов'язаних із залученням коштів
населення, або осіб, які їх нада5

Лютий — березень 2013

ють, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу,
ліцензії, що підтверджує право
на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна
містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей
дозвіл, ліцензію.
При цьому нотаріально засвідчена копія таких дозвільних
документів (ліцензії) повинна
подаватись рекламодавцем
розповсюджувачу реклами.
Без наявності нотаріально

засвідченої копії дозвільного документу розповсюджувач реклами немає право здійснювати
її поширення.
Ці положення не застосовується у випадках, коли дається
тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без
реклами послуг).
2. У рекламі таких послуг
або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри
очікуваних дивідендів, а також
інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплаче-

них за підсумками не менш як
одного року.
3. У рекламі послуг з адміністрування фінансових активів
на придбання товарів у групах
забороняється використовувати слова «кредит», «позика»,
«гроші», а також похідні від цих
слів».

Повний текст листа ВАКС
до голови Нацкомфінпослуг розміщено на сайті асоціації
(новина від 11 лютого).

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС І ПЗВ
ЩОДО ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВКЛЮЧЕННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
та Об’єднання кредитних спілок
«Пр ограма захи сту вкла дів» (ПЗВ) 11 лютого звернулися до Національної комісії, що
здійснює державне регулюван-

ня у сфері ринків фінансових
послуг, і Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва щодо проекту Положення про включення кредитних
спілок до Державного реєстру

ВАКС УВІЙШЛА

УЧАСНИКИ РИНКУ КРЕДИТНИХ

ДО СКЛАДУ

СПІЛОК ЗАПРОПОНУВАЛИ

ГРОМАДСЬКОЇ

УТОЧНИТИ ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ

РАДИ ПРИ

ЗАКОНУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

МІНФІНІ

ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

П

редставник ВАКС 8 лютого взяв участь в установчих зборах для утворення громадської ради при Мінфіні.
За результатами установчих
зборів була сформована громадська рада, до складу якої
увійшла Вікторія Волковська,
п р е зи д ен т Вс е укр а їнс ь к о ї
асоціації кредитних спілок.
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В

сеукраїнська
асоціація кредитних спілок
12 лютого звернулася до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, і
Державної служби України з
питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва із
зауваженнями та пропозиціями

фінансових установ. Детально
про те, які саме зауваження
й пропозиції подали ВАКС
і ПЗВ, читайте в листі, розміщеному на сайті Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(новина від 11 лютого).

щодо проекту Закону України
«Про внесення змін до статей 41
і 43 Закону України «Про
фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», який встановлює
підстави застосування й розмір
штрафних санкцій.
На думку ВАКС розмір
штрафних санкцій підлягає

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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зменшенню, а зміст запропонованих змін — уточненню з
підстав, наведених у листі››.
Свої зауваження та пропозиції
до цього законопроекту висло-

вила й Тернопільська обласна
асоціація кредитних спілок, що
відображено у відповідному
листі. ВАКС дякує Тернопільській обласній асоціації кредит-

них спілок й особливо її голові
Марії Павлівні Галонській
за активну участь у житті
кредитно-кооперативного руху
в Україні.

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ
НАЦКОМФІНПОСЛУГ ТА ОБ’ЄДНАНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

П

ід керівництвом директора Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Геннадія Васильовича Дмитренка 20 лютого відбулася зустріч представників Національної комісії, що здійснює
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, з представниками об’єднань кредитних
спілок.
Нацкомфінпослуг на цій зустрічі представляли:
Кульга Дмитро Анатолійович (заступник директора
Департаменту),
Завгородня Наталія Олегівна (заступник директора Департаменту — начальник відділу нормативно-правового регулювання діяльності кредитних
установ та бюро кредитних історій),
Балабаєва Інга Едуардівна
(начальник відділу контролю за
додержанням законодавства
кредитними установами та бюро кредитних історій).
Об’єднання кредитних спілок представляли:
Вишневський Іван Іванович (голова правління Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів»),
Волотовський Олексій Валентинович (в. о. виконавчого

директора Всеукраїнської асоціації кредитних спілок),
Калустова Катерина Віталіївна (віце-президент Національної асоціації кредитних
спілок),
Козинець Петро Миколайович (президент Національної
асоціації кредитних спілок).
Головною темою для обговорення були проблемні питання
проведення інспекційних перевірок кредитних спілок з боку
Нацкомфінпослуг.
Начальник відділу контролю
за додержанням законодавства
кредитними установами та бюро кредитних історій Інга Балабаєва висловила позицію регулятора з приводу:

 необхідності

оперативної актуалізації кредитними спілками
статутів і внутрішніх положень
кредитних спілок у випадку
внесення змін в законодавство
з питань регулювання діяльності кредитних спілок;

 необхідності

виконання кредитними спілками вимог внутрішніх положень і процедур
кредитної спілки, оскільки типовим порушенням є невідповідність дій і рішень працівників
кредитних спілок процедурам,
затвердженим у кредитних
спілках;

 необхідності

дотримання процедури скликання та проведення загальних зборів членів кредитних спілок (вчасної публікації, особистого повідомлення,
дотримання кворуму тощо);

 необхідності

впровадження
внутрішнього аудиту в кредитних спілках з 2013 року;

 необхідність

приведення діяльності кредитних спілок та їхніх внутрішніх положень у відповідність до «Правил здійснення депозитних операцій в кредитних спілках» (на думку Нацкомфінпослуг, приведення положень у відповідність до цього
нормативно-правового акту є
обов’язковим навіть за умови,
що кредитна спілка не здійснює
діяльність із залучення внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки). Під
час зустрічі було досягнуто домовленості щодо проведення
періодичних робочих зустрічей
Нацкомфінпослуг з об’єднаннями кредитних спілок з актуальних питань нормотворення та
правозастосування. Планується,
що наступна зустріч буде присвячена проблемам подачі звітних даних кредитними спілками та впровадженню Міжнародних стандартів фінансової звітності в кредитних спілках.

У кредитній спілці сталася подія? Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу
nagrebelna@vaks.org.ua
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ВАКС І ГО «ІНСТИТУТ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ В ЖІНОК
ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК
І НАВИЧОК З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

П

редставник ВАКС 26 лютого взяв участь у робочому засіданні Комітету з питань формування і реалізації
державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, який
діє при Громадській раді
Мінсоцполітики.
Під час засідання обговорили план заходів на 2013 рік
і напрямки роботи організаційчленів Комітету. Всеукраїнська

асоціація кредитних спілок разом з партнером ГО «Інститут
фінансових технологій» сприятимуть здійсненню захо дів, спрямованих на розвиток
у жінок лідерських навичок для
участі в ухваленні управлінських рішень і навичок провадження підприємницької
діяльності (з особливою увагою
до жінок із сільської місцевості,
національних меншин і жінок
з особливими потребами).

Це — пункт з проекту Держпрограми забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і
чоловіків на період до 2016 року, яка має бути прийнята Урядом до травня 2013 року.
Сподіваємося, що наша робота в цьому Комітеті допоможе
не тільки збільшити підприємницькі ініціативи серед жінок,
але й стане поштовхом для кредитних спілок активно кредитувати в сільській місцевості.

ПЗВ І ВАКС ПРЕДСТАВЛЕНО В СКЛАДІ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
РАДИ ПРИ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

З

метою
опрацювання
питань бухгалтерського
обліку, аудиту та впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських
фінансових установ Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, створила Консультаційну раду з питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у
небанківських фінансових установах.
Перше засідання новоствореної Консультаційної ради
відбулося 7 лютого.
До складу Консультаційної
ради увійшли представники

Нацкомфінпослуг, Нацкомціннихпаперів, Мінфіну, Аудиторської палати України, асоціацій та об’єднань учасників
ринку фінансових послуг, аудиторів і бухгалтерів, представники провідних аудиторських
компаній, науковці провідних
вищих навчальних закладів
України.
Раду очолює Член Нацкомфінпослуг Бурмака М. О.
Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкла-дів»
та Всеукраїнську асоціацію кредитних спілок в Консультативній раді представляє Віталіна
Куциба, заступник голови правління «Програми захисту
вкладів». Національну асоціацію

кредитних спілок України в
раді представляє Катерина Калустова, віце-президент НАКСУ.
Члени Консультаційної ради
домовились проводити засідання не рідше одного разу на дватри місяці.
Андрій Стасевський, голова
Нацкомфінпослуг (на той час),
запевнив, що робота Консультаційної ради буде здійснюватись
відкрито та прозоро, із висвітленням на офіційному сайті
Нацкомфінпослуг в офіційних
новинах і шляхом створення
окремої рубрики щодо її діяльності, спрямованої на впровадження МСФЗ і подальшу
євроінтеграцію небанківських
фінансових установ України.

ДОВІДКОВО
Консультаційна рада утворена з метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства
з питань бухгалтерського обліку, складання та подання небанківськими фінансовими установами до
Нацкомфінпослуг фінансової та регуляторної звітності, організації та проведення аудиту
(зовнішнього та внутрішнього), а також щоб забезпечити впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) у небанківських фінансових установах, державне регулювання та нагляд
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за якими здійснює Нацкомфінпослуг, та опрацювати проекти нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, розглянути наукові рекомендації й найкращий досвід з вищезазначених питань.
Головні завдання Консультаційної ради:
 участь у розробці та розгляд проектів нормативно-правових актів і методичних рекомендацій
з питань бухгалтерського обліку, складання фінансової та регуляторної звітності небанківськими
фінансовими установами та аудиту (зовнішнього та внутрішнього);
 аналіз результатів впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах і підготовки
відповідних висновків щодо подальших дій по впровадженню МСФЗ;
 вивчення практичних питань, що виникають у бухгалтерів й аудиторів небанківських фінансових
установ та їх узагальнення.
На першому засіданні Консультаційної ради були обговорені проблемні питання впровадження
МСФЗ у небанківських фінансових установах, які вимагають оперативного опрацювання та розгляду
в 2013 році. До таких питань були віднесені:
 визначення дати переходу та дати запровадження МСФЗ;

 пропозиції щодо інформаційного повідомлення стосовно особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на МСФЗ, розміщеного на сайті Нацкомфінпослуг, або внесення до
нього відповідних змін;
 опрацювання питання щодо необхідності внесення змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя та до Методики формування резервів із страхування життя у зв’язку із запровадженням МСФЗ.
Члени Консультаційної ради внесли пропозиції щодо механізму організації ефективної та конструктивної роботи Консультаційної ради. Важливими аспектами роботи ради є такі:
 створення робочих груп з проблемних питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження
міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах;
 інтерактивне опитування членів Консультаційної ради з окремих питань у цій сфері;

 розширені засідання Консультаційної ради із залученням інших фахівців у цій сфері;
 обговорення порядків денних наступних засідань Консультаційної ради, виходячи з нагальних потреб ринку та завдань регулятора.

СЕКТОР КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ЗАРУЧИВСЯ
ПІДТРИМКОЮ ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВА

З

аступник голови Служби
Олег Шейко 26 лютого зустрівся з експертами німецького проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності у сільській місцевості».
Обговорювали перепони на
шляху розвитку в Україні системи кредитної кооперації як механізму фінансування малого
і середнього бізнесу.
Сторони звернули увагу на
стан розвитку кредитних спілок
України, а також їхню участь у
кредитуванні малого та середнього підприємництва. Експерти проекту поділилися досвідом
щодо того, яка роль відведена
кооперативним системам євро-

пейських країн у фінансуванні
бізнесу. Європейська практика
чітко демонструє, що система
кредитної кооперації за кордоном — це основний сектор,

який кредитує малий і середній
бізнес.
«В Україні ситуація кардинально інша. Хоча навіть в тих
умовах, в яких сьогодні функціо9
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нує сектор кредитної кооперації, вже було досягнуто досить
серйозних результатів. Так за
підсумками 2011 року в окремих регіонах України співвідношення кредитів комерційних
банків і кредитів, наданих кредитними спілками, 1 до 4. По
суті, в деяких регіонах вони вже
конкурують», — зауважив експерт Олександр Митченок.
Перші фінансові кооперативи створювалися в Канаді та
Америці. У Німеччині — це
один з найсильніших економічних стовпів. Там система розвивається вже понад 150 років,
і за часів кризи виявилася найбільш стабільною. «Сьогодні Німеччина намагається допомог-

ти цьому сектору в Україні не
прямою фінансовою субсидією, а
саме консультацією: як можна
побудувати сектор так, щоб
він приносив користь економіці
України», — наголосила керівник проекту Анна Гамбург.
Експерти кажуть, в Україні
необхідно реалізувати низку
концептуальних законодавчих
ініціатив. Зокрема, важливо
розширити функції кредитних
спілок в Україні на юридичних
осіб, запровадити безстрокову
ліцензію для них, законодавчо
встановити умови підтримки
ліквідності та рефінансування.
З цією метою вже розроблено
проекти нормативно-правових
актів.

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ
В ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

Ю

рисконсульт ВАКС взяла
участь у 28-му засіданні
Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ
та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і
фінансуванню тероризму, яке
відбулося 28 лютого.
На засіданні робочої групи
були присутні представники
Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, інших органів державної влади, а також представники ринку небанківських
фінансових установ.
Під час засідання обговорювали проблемні питання, що
виникають у роботі суб’єктів
первинного фінансового моніторингу.
10

Представники державних
органів ознайомили присутніх
з інформацією щодо типових
помилок, яких припускаються
фінансові установи. Окрім того,
представник Нацкомфінпослуг
повідомив, що в березні планується проведення круглого столу з метою обговорення проекту
Положення про навчання працівників, відповідальних за
проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за
діяльністю яких виконує Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. Взяти участь у цьому круглому столі будуть запрошені суб’єкти,
які направили свої письмові
пропозиції та зауваження до
зазначеного проекту.

Заступник голови Служби
Олег Шейко зауважив, що зустріч із європейськими колегами була корисною. Держпідприємництво й надалі співпрацюватиме з експертами німецького проекту в питаннях поліпшення фінансування малого та
середнього бізнесу через розвиток кредитної кооперації. Перший крок вже зроблено — представник сектору кредитних спілок буде включений як експерт
до Громадської ради при Держпідприємництві України.
За матеріалами Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Окрему увагу було приділено
питанням узгодження вимог
положень Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму» та
Закону України «Про захист
персональних даних». У свою
чергу працівники Держфінмоніторингу повідомили, що зверталися з цих питань до Державної служби України з питань
захисту персональних даних та
отримали відповідь за підписом
Голови Служби.
У зв’язку з цим було запропоновано розглянути можливість розмістити лист на вебсайті Держфінмоніторингу для
загального доступу.
Наприкінці засідання представники ринку фінансових
установ звернулися до Держфінмоніторингу з пропозицією
провести в 2013 році круглий
стіл для всіх учасників фінансового ринку з метою прямого
діалогу та обговорення нагальних питань.
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ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ЗУСТРІЧІ
ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ
І ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ РИНКУ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

П

ід головуванням директора Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг
Дмитренка Геннадія Васильовича 6 березня відбулася робо-

ча зустріч співробітників Департаменту й представників
професійних об’єднань кредитних спілок. Під час зустрічі обговорили проекти положень, що
стосуються ліцензування та
звітності кредитних спілок. Сто-

рони висловили свої побажання, побоювання та пропозиції, а
також домовилися протягом
тижня доопрацювати зазначені
проекти та на наступному
засіданні узгодити певні зміни
й доповнення.

ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ,
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок 13 березня взяла участь у круглому столі, під час якого представники
Нацкомфінпослуг, ринку небанківських фінансових установ
й учбових закладів обговорювали зміни та доповнення до проекту положення про навчання
працівників, відповідальних за
проведення фінмоніторинг.
Аспекти, яким приділили
увагу учасники круглого столу:
— час, відведений на тестування;

— вимоги до інформації про
наявність у навчальних закладів відповідних договорів, що дозволяють їм навчати працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
— право повторного іспиту для
працівників, відповідальних
за проведення фінансового
моніторингу.
Проте головною для обговорення стала вимога, відповідно
до якої тимчасово виконуючі
обов’язки працівника, відпові-

дального за фінансовий моніторинг, будуть змушені проходити
обов’язкове навчання. Сторони
висловили свої думки щодо цієї
вимоги, які, на жаль, розійшлися, тому учасники круглого столу вирішили ще певний час витратити на обговорення й ухвалення остаточних рішень.
У свою чергу ВАКС наголошує, що збільшення фінансового навантаження, яке виникне
в разі прийняття зазначеної
вимоги, ринок кредитних спілок вважає несвоєчасним.

НАЦБАНК ПООБІЦЯВ ЗАПРОШУВАТИ
ПРЕДСТАВНИКІВ ВАКС НА ЗУСТРІЧІ ПО ОБГОВОРЕННЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ

Н

аціональний банк України
в своєму листі від 11 березня, що надійшов на адресу
ВАКС, зазначив: «У разі прийняття рішення про необхідність
проведення зустрічі з представ-

никами ринку та співвиконавцями підпункту 24 Національного плану дій на 2012 рік,
представників вашої асоціації
буде запрошено». Крім того,
Нацбанк підкреслив, що розді-

ляє стурбованість ВАКС за майбутнє ринку кредитної кооперації та взяв до уваги пропозиції
асоціації, викладені нею в листі
від 4 лютого цього року. «Можливість їх врахування буде розг-
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лянуто при підготовці відповідного законопроекту у рамках
виконання Національного плану
дій», — йдеться в листі Нацбанку. Повний текст листа Націо-

нального банку України, адресованого ВАКС, розміщено
на сайті асоціації (новина від
14 березня 2013 року). Нагадаємо, 4 лютого ВАКС запропону-

вала державним органам, зокрема Нацкомфінпослуг і Нацбанку, розглянути пропозиції ринку щодо змін у законодавстві.

Представники ВАКС взяли участь у круглому столі
з обговорення проектів Методичних рекомендацій
Міністерства фінансів

У

країнський союз промисловців
і
підприємців
(УСПП) запросив представників
ВАКС взяти участь в обговоренні проектів наказів Мінфіну
«Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо облікової
політики підприємства», «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення
форм фінансової звітності»,
«Про затвердження Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Консолі-дована фінансова звітність», «Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерсько-

го обліку». Круглий стіл відбувся
20 березня, в м. Києві.
Проекти обговорювали спільно зі спеціалістами Міністерства фінансів України та Академії фінансового управління.
Фахівці ВАКС торкнулися
питання щодо ведення бухгалтерського обліку пайового капіталу кредитних спілок. Так проектом наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» передбачено
внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-

подарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (далі — Наказ № 291). В. Волковська та
О. Бізенкова звернулись до
представників Мінфіну з проханням переглянути вищевказані проекти з урахуванням
специфіки ведення бухобліку
в кредитних спілках.
ВАКС висловлює подяку
Українському союзу промисловців і підприємців (УСПП) за надану можливість участі в круглому столі та фахівцям ОКС
ПЗВ за опрацювання запропонованих проектів.

Відбулось чергове засідання Громадської ради
при Міністерстві фінансів
У Міністерстві фінансів
22 березня України відбулось
чергове засідання Громадської
ради при Міністерстві фінансів.
Представник ВАКС разом з іншими представниками громадських об’єднань взяв участь у

цьому засіданні. Члени ради
ухвалили низку рішень, що повинні регламентувати роботу
Громадської ради.
Звертаємось до членів ВАКС
з проханням, висловити свої
пропозиції, проблемні питання,

які, на вашу думку, представнику ВАКС варто озвучити на
засіданні Громадської ради при
Міністерстві фінансів.
Свої думки й пропозиції просимо надсилати на електрону
адресу ВАКС office@vaks.org.ua.

Лист ВССУ про окремі питання застосування строків позовної давності
Своїм листом від 16.01.2013 р. № 10-70/0/4-13 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
і кримінальних справ надав інформацію щодо деяких спірних питань судової практики розгляду спорів у
кредитних правовідносинах та застосування строку позовної давності.
З листом ВССУ можна ознайомитися на сайті ВАКС у розділі «Судова практика».
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Затверджено Положення про порядок проведення
органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду
за додержанням і застосуванням законів
Наказом Генеральної прокуратури України від 12 листопада 2012 року № 111 затверджено Положення про порядок проведення органами прокуратури
перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосу-

ванням законів та визнано такою, що втратила чинність,
вказівку Генерального прокурора України від 06.06.2012
№ 82.
Наказ набрав чинність 1 грудня 2012 р.

З текстом наказу Генеральної прокуратури України № 111
і вказівкою Генеральної прокуратури України № 82 можна
ознайомитися на сайті ВАКС
(новина від 27 лютого 2013
року).

Набрали чинності нові правила проведення
перевірок Нацкомфінпослуг
26 лютого набрали чинності
Правила проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.11.2012
№ 2422 (далі — Правила), зареєстрованим в Міністерстві юсти-

ції України 4 лютого 2013 року
за № 211/22743.
Правилами встановлено види перевірок, підстави проведення перевірок, порядок їх
підготовки та проведення, строки проведення, права, обов’язки та відповідальність керівника та членів інспекційної групи
та керівників і посадових осіб

об’єкта нагляду, оформлення
результатів перевірки, порядок
підписання акту перевірки, порядок вилучення документів під
час перевірки та роботу з ними.
Зі змістом нормативноправового акту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

Зміни в законодавстві про застосування заходів впливу
26 лютого набрало чинність
розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.01.2013 № 65, зареєстроване в Мінюсті 01.02.2013
за № 202/22734 «Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу». Інформаційне повідомлення
про зазначені зміни та про їхній
зміст розміщено на сайті Нацкомфінпослуг.
Розпорядженням внесено
зміни до Положення про особли-

вості застосування заходів
впливу у вигляді відсторонення
керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27 березня 2008 року № 416, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 травня 2008 року за
№ 481/15172 та Положення про
здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів
впливу за порушення ними законодавства про фінансові пос-

луги, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
16.11.2006 № 6426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2006 року за
№ 1376/13250.
Зі змінами до Положення про
особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою
та призначення тимчасової
адміністрації можна ознайомитися тут:
http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z0203-13.

Оприлюднений список аудиторів, внесених до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ станом на 19 лютого 2013 року — читайте на сайті www.dfp.gov.ua
(новина від 20 лютого 2013 р.
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Президент України затвердив Національний план дій на 2013 рік
На офіційному сайті Президента України 12 березня опублікований Указ, яким глава держави затвердив Національний
план дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014
роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
В Указі йдеться про те, що
в тому числі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів, передбачених Національним планом.
Про розвиток системи кредитної кооперації в Національному плані дій на 2013 рік зазначено в п. 20.1: «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 диференці-

—

—

—

—

йованих регуляторних вимог для окремих категорій
кредитних спілок з урахуванням
фінансових
та
операційних ризиків;
удосконалення
системи
державного
регулювання
і нагляду за діяльністю
кредитних спілок, які залучають вклади населення;
створення
можливості
перетворення
протягом
трьох років кредитних
спілок,
які
залучають
вклади населення, у кооперативні банки, визначення мінімального розміру
статутного капіталу та
переліку банківських операцій для таких кооперативних банків;
запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних
спілок із ринку фінансових
послуг;
запровадження механізмів
саморегулювання кредит-

них 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».
Відповідальними за прийняття Закону України з питань,
зазначених у підпункті 20.1,
призначено Національний банк
України (за згодою), Нацкомфінпослуг. Термін виконання —
липень 2013 р.
Повний текст Указу Президента України № 128/2013,
а також Національний план дій
на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ
на 2010—2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» читайте на офіційному сайті глави держави:
http://www.president.gov.ua

ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ

У Верховній Раді України зареєстровано
законопроект щодо удосконалення
інституційної системи захисту персональних даних
Верховна Рада України
12 лютого 2013 р. зареєструвала проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення інституційної
системи захисту персональних
даних» (реєстр. № 2282), ініціатором якого є Кабінет Міністрів
України.
Проектом Закону, зокрема,
планується внести до Закону
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України «Про захист персональних даних» зміни, які, окрім
визначених Законом України
«Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини»,
наділять Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зокрема такими повноваженнями:
— проведення планових та
позапланових, виїзних та
безвиїзних, перевірок воло-

—

—

—

дільців та/або розпорядників персональних даних;
направлення до володільця
та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
для вжиття ними заходів
щодо усунення виявлених
порушень законодавства
про захист персональних
даних;
надання рекомендації у
сфері захисту персональних
даних;
внесення пропозицій щодо
формування та реалізації
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—

—
—

державної політики у сфері
захисту персональних даних
в порядку, визначеному законодавством;
здійснення моніторингу нових практик, тенденцій
і технологій захисту персональних даних;
погодження корпоративних
кодексів поведінки;
підготовка та оприлюднен-

Оподаткування доходів
по депозитах
пропонують збільшити
до 25 відсотків
Член депутатської фракції
Партії регіонів у Верховній Раді
України Сігал Є. Я. 26 лютого
2013 року зареєстрував законопроект № 2401 «Про внесення

ня щорічної доповіді про
стан дотримання законодавства про захист персональних даних в Україні.
Міністерство юстиції продовжуватиме виконувати функції
головного органу в системі
центральних органів виконавчої влади щодо формування
державної політики в сфері захисту персональних даних.

А на Державну реєстраційну
службу пропонується покласти
функцію державної реєстрації
баз персональних даних.

змін до Податкового кодексу
України щодо банківських вкладів фізичних осіб». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу
України, які передбачають запровадження механізму оподаткування доходів фізичних осіб,
отриманих у вигляді процентів
на поточні або депозитні
(вкладні) банківські рахунки,

вклади (депо-зитні) до небанківських фінансових установ з 1
січня 2014 року ставкою в 25
відсотків.
З тестом законопроекту,
порівняльною таблицею та іншими супровідними документами можна ознайомитися на
сайті Верховної Ради України:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?

Тест законопроекту та супровідні документи — на сайті
Верховної Ради України:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?
pf3511=45749

ЗАЯВА ВАКС
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) у своєму листі, направленому 5 березня до Комітету
з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, зазначає, що у більшості своїй членами кредитних спілок є малозабезпечені верстви населення України. До кредитних спілок для отримання послуг здебільшого звертаються люди середнього віку та літнього віку, переважно мешканці сільської місцевості. Підвищення відсоткової ставки до 25 відсотків спричинить невиправдано велике податкове навантаження на ці верстви населення, позбавить їх можливості отримати хоча б невеличкий прибуток від своїх незначних заощаджень в якості фінансової підтримки для себе та членів своєї сім’ї.
«Ми побоюємося, що таким чином може бути перекладено відповідальність щодо стимулювання виробництва та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в країні з держави на малозабезпечені верстви населення, які самі потребують підтримки», — йдеться в листі ВАКС.
Тому асоціація вважає цей законопроект несвоєчасним і таким, що не призведе до покращення фінансового стану пересічних громадян України. ВАКС пропонує відхилити його розгляд та прийняття.
Повний текст листа ВАКС до Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради
України розміщено на сайті асоціації (новина від 5 березня 2013 року).

ПРИЗНАЧЕННЯ

Указом Президента України
призначений новий голова
Нацкомфінпослуг —
Візіров Борис Йосипович

Президент України Віктор Янукович звільнив з посади голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Андрія
Стасевського. Указом глави держави на цю посаду призначений Борис Візіров.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 126/2013
Про призначення Б. Візірова
Головою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Призначити ВІЗІРОВА Бориса Йосиповича Головою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
Президент України Віктор
ЯНУКОВИЧ
12 березня 2013 року

Візіров Борис Йосипович
Народився 9 листопада 1980 року в місті Костянтинівка Донецької області.
Освіта вища. Закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (з відзнакою) за спеціальністю «Менеджер-економіст» (2003 р.), Національний університет Державної податкової служби України (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство» (2011 р.).
Кандидат наук з держаного управління зі спеціальності «Державна служба» (2009 р.)
Почесний працівник Державної податкової служби України, Радник податкової служби першого
рангу.
Трудова діяльність
Липень 2003 — листопад 2008 р.: у Державній податковій службі України пройшов шлях від старшого державного податкового інспектора ДПА України до заступника начальника Управління реєстрації та обліку платників податків ДПА України.
Листопад 2008 — лютий 2012 р.: начальник Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції в
Київській області.
Лютий — липень 2012 р.: начальник Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Державної податкової служби України.
Липень 2012 — березень 2013 р.: генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України.
З березня 2013: голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (Указ Президента України № 126/2013 від 12.03.2013 р.).

Віктор Берлін
призначений
членом наглядової
ради
ПАТ «Державний
земельний банк»
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Указом Президента України 21 березня Віктор Михайлович Берлін призначений членом наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Державний земельний банк».
Зазначимо, що при цьому Віктор Михайлович Берлін залишився
членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.
Повний текст Указу Президента України № 154/2013 «Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Державний
земельний
банк»:
http://www.president.gov.ua/
documents/15546.html
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ЧЕРГОВА ХІІІ КОНФЕРЕНЦІЯ ВАКС:
КРЕДИТНІ СПІЛКИ ВИЗНАЧАЛИ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
В 2013 РОЦІ

П

ідсумки роботи асоціації, плани на майбутнє, жвава дискусія щодо важливих аспектів діяльності ринку кредитної кооперації й висока оцінка Нацкомфінпослуг щодо ролі ВАКС
у відстоюванні інтересів кредитних спілок — такою була чергова ХІІІ Конференція Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, яка відбулася
13 лютого, у Києві.
«Співпраця регулятора з вашою асоціацією
є дуже важливою, разом з ВАКС ми підвищуємо
рівень стандартів роботи на ринку кредитної
кооперації.
Тому бажаю учасникам конференції й надалі
в єдності ухвалювати важливі рішення та рухатися вперед у своєму розвитку», — зазначив у
своєму листі до учасників конференції Андрій
Леонідович Стасевський, голова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг (на той час).
«Ваш досвід, ваші практичні навички допоможуть нам якісно і до взаємного задоволення зробити вагомий внесок у законодавче поле та нормативний розвиток кредитної кооперації», —
звернувся до присутніх Геннадій Васильович
Дмитренко, керівник Департаменту регулювання
та нагляду за кредитними установами та бюро
кредитних історій Нацкомфінпослуг.
І продовжив: «Я думаю, що тут зібралися
кредитні спілки, які є доброчесними й направлені
на розвиток. Дуже приємно, що у вас такий гарний керівник, який піклується про вас. Дуже приємно, що цей керівник вникає в усі ситуації, відстоює ваші інтереси, а не свої особисті. Я думаю,
що з такою допомогою нам у 2013 році буде легше працювати. Крім того, у нас є підтримка і
спеціалістів, і голови Комісії Андрія Леонідовича
(на той час. — Прим. ред.). Ви можете бачити
друзів, котрі разом працюють на ринку».
Привітання від Анни Гамбург, керівника проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» Німецького
товариства міжнародного співробітництва GIZ/
DGRV, учасникам конференції передав координатор Проекту Олександр Митченок: «Зараз Анна

знаходиться в Німеччині, але душею й серцем
завжди з кредитними спілками України. Напередодні Дня Святого Валентина Анна передає найтепліші вітання й побажання, щоб систему кредитної кооперації любили як представники державних органів виконавчої влади, так і на місцях, і завжди допомагали вирішувати нагальні
питання».
Успіхів і плідної співпраці в 2013 році всім
присутнім побажала й Наталія Ільїна, представник проекту USAID «АгроІнвест».
«Хочу привітати всіх з такою важливою подією й побажати плідної роботи на благо кредитних спілок. Зазначу, що за минулий рік відбувся
значний прогрес у взаємодії ВАКС і НАКСУ. І те,
що я сьогодні тут, це підтверджує. Я вже казав,
і повторю: ми можемо й мусимо конкурувати в
навчанні, консалтингу, але те, що стосується
лобіювання наших проблем, повинні бути всі заодно. У нас єдине завдання — щоб кредитні спілки
стабільно й нормально розвивалися, і щоб на
цьому ринку не було таких, які негативно впливатимуть на ринок кредитних спілок.
Хотів ще раз побажати консолідації. Мова не
йде про об’єднання. Це чудово, коли кредитна
спілка може вибирати консалтинг, кращі послуги в навчанні. Але що стосується лобіювання,
якщо ми не виступатимемо єдиним фронтом,
то через два роки ринку кредитних спілок не
буде», — у свою чергу наголосив Петро Козинець,
президент Національної асоціації кредитних спілок (НАКСУ).
Після привітань гостей учасники перейшли
до офіційної частини. Зокрема, у рамках порядку денного чергової ХІІІ Конференції ВАКС обговорювали такі питання:
— про діяльність ВАКС у 2012 р.;
— про фінансову діяльність ВАКС у 2012 р.;
— бюджет ВАКС на І півріччя 2013 р.;
— основні напрямки діяльності ВАКС на
2013 р.;
— внесення змін і доповнень до внутрішніх документів ВАКС;
17
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— розгляд питань поточної діяльності ВАКС.
Учасники конференції проголосували «за»
кожне із зазначених питань. На завершення заходу Іван Вишневський, голова правління Об’єд-
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нання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», побажав усім присутнім робити все залежне
від кредитних спілок, щоб цей ринок й надалі
розвивався.
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ДУМКА ЕКСПЕРТА

ВІКТОРІЯ ВОЛКОВСЬКА:
«Ми вважаємо, що робимо істотний внесок
у розвиток сільськогосподарської галузі»
«Кредитні спілки сьогодні одні з небагатьох
фінансових установ, а може й єдині структури,
які надають кредити дрібним виробникам, особистим підсобним господарствам. Здебільшого
ми видаємо соціально спрямовані кредити й частіше тим, кому інші фінансові установи кредити
не надають. У 2012 році 152 кредитні спілки-члени
ВАКС видали громадянам України кредитів на
суму 1 млрд 59 млн грн. У своїх рядах ми
(кредитні спілки-члени ВАКС) поєднуємо 548 тисяч громадян України. Середній сільськогосподарський кредит становить близько 7 тис. грн,
фермерський — майже 40 тис. грн, іноді видаються кредити на покупку сільгосптехніки, їх величина — близько 1 млн грн.
Вартість ресурсів регулюється законами економіки. Помилкова думка про те, що кредити в
кредитних спілках дорожчі за банківські. На вимогу законодавства ми відображаємо в звітності
ставку по кредитах, яка розраховується, виходячи
з середньозваженої річної ставки на залишок
кредиту на момент укладання договору, не враховуючи при цьому спосіб нарахування по договору. Реальна середня ставка за кредитним договором сьогодні становить 20—25 % річних.
Ми вважаємо, що робимо істотний внесок у
розвиток сільськогосподарської галузі й може
навіть більше вагомий — у створення робочих
місць, самозайнятість сільського населення. Про-

строченість по сільхозкредитам, не зважаючи на
ствердження про їх «особливу ризиковість», не
більше ніж середнє прострочення в кредитному
портфелі. Прострочення в кредитному портфелі
кредитних спілок у 2012 році скоротилося до 14 %.
Завдяки проекту «АгроІнвест» кредитні спілки
знайшли свій, індивідуальний, підхід до сільгоспвиробників, навчилися оцінювати кредитоспроможність своїх позичальників, не «давити» позичальника-сільгоспвиробника у випадку неврожаю, шукати й знаходити шляхи взаимопідтримки й взаємодопомоги. Проект «АгроІнвест» навчив нас розробляти кредитні продукти, вести адресну кампанію про можливості сільхозкредитування, шукати й знаходити шляхи швидкої окупності вкладень.
Сьогодні 34 кредитних спілки-члени ВАКС є
учасниками робочої групи проекту «АгроІнвест».
У 2012 році їхні активи склали 338,5 млн грн. Вони
видали 294 кредити на ведення фермерських
господарств на загальну суму 13,4 млн грн і 5 500
кредитів — на ведення особистого сільського господарств на суму 40,2 млн грн.
У порівнянні з минулим роком, ці суми й кількість виданих кредитів зросли майже вдвічі», —
таку інформацію надала журналістам й іншим
учасникам круглого столу Вікторія Волковська,
президент Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок (ВАКС).

Круглий стіл, присвячений темі «Хто й як кредитує сільгоспвиробників напередодні весняних робіт», Проект USAID «АгроІнвест» провів 22 березня в Києві (в ІА «Укрінформ»).
До участі в цьому заході також були запрошені представник Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Української аграрної конфедерації, Асоціації фермерів та приватних землевласників України, Асоціації українських банків, Національної асоціації кредитних спілок та Насіннєвої асоціації України.
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Аналіз фінансової звітності
кредитних спілок-членів ВАКС за 2012 рік
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Рис. 1. Динаміка змін основних показників діяльності
149 КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Членами ВАКС станом на 01.01.2013 р. є 152 кредитні спілки.
У розрахунках показників роботи кредитних спілок-членів ВАКС враховані дані 149 спілок, які за
період з 31.12.2010 до 01.01.2013 р. постійно надавали звіти до асоціації.
За даними асоціації спостерігається незначне зростання більшості основних показників кредитних
спілок-членів ВАКС (Рис. 1).

Рис.2. Динаміка зміни кількості членів у КС-членах
ВАКС (на кінець періоду)

На сьогоднішній день кредитні спілки-члени ВАКС поєднують півмільйона громадян, з них (Рис.2):
 26,1 тисяч, або 4,8 %, довірили свої кошти кредитним спілкам;
 129,4 тисяч, або 23,6 %, мають діючі кредитні договори.
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Найбільшу кількість осіб — 253,3 тис., або 46 %, — обслуговують 13 кредитних спілок-членів ВАКС,
що становить 9 % від загальної кількості члені ВАКС. При цьому, найчисельніша група спілок — 65,
у яких кількість членів складає від 1 тис. до 5 тис. осіб, — обслуговує 30 % від загальної кількості членства. У 15 кредитних спілках з кількістю членів від 5 тис. до 10 тис. осіб обслуговується 18 % громадян, тоді як лише 5 % членів обслуговуються в 56 кредитинх спілках, де кількість членів сягає
до 1 тис. осіб (Таб. 1).

КС

% від загальної кількості
КС-членів
ВАКС

до 1 тис. осіб

56

38

28 968

від 1 до 5 тис. осіб

65

44

166 927

від 5 до 10 тис. осіб

15

10

98 701

Кількість осіб

понад 10 тис. осіб
Разом

Кількість
членів КС

% від загальної кількості членів
КС
5

Активи,
млн грн

% від загальної суми
активів

99,7

11

30

276,1

30

18

194,3

21

13

9

253 321

46

343,0

38

149

100

547 917

100

913,1

100

Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількістю членів

За підсумками 2012 р. активи кредитних спілок-членів ВАКС становили 913,2 млн грн, що на
53,9 млн грн, або 6,3 %, більше порівняно з підсумками 2011 р., і на 125,4 млн грн, або 15,9 %,
більше порівняно з 2010 р. (Рис. 3).
Рис. 3. Динаміка змін обсягу загальних активів КСчленів ВАКС (на кінець
періоду)

У структурі активів переважає вартість продуктивних активів, частка яких станом на
01.01.2013 р. склала 94,4 %.
Станом на 01.01.2013 р. структура активів кредитних спілокчленів ВАКС виглядала так:
92,24 % — кредитний портфель
(дебіторська заборгованість);
2,17 % — фінансові інвестиції;
0,02 % — інші продуктивні активи; 6,3 % — грошові кошти;
0,9 % — інші непродуктивні активи; 4,5 % — основні засоби;
0,56 % — капітальні інвестиції
(Рис. 4).
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Рис. 4. Структура активів КС-членів ВАКС станом на 01.01.2013 р.
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Не зважаючи на зменшення кількості позичальників, з початку 2012 р. у кредитних спілках-членах
ВАКС продовжують користуватися попитом фінансові послуги, а саме послуги з надання кредитів.
Так за 2012 рік було надано маже 150 тисяч кредитів на загальну суму 1 059,4 млн грн, що на
24,9 млн грн більше порівняно з 2011 р. та на 118,4 млн грн більше в порівнянні з 2010 р. При цьому
середній розмір кредиту, виданого одному члену спілки в 2012 р., зріс на 10,6 % і склав майже
6,6 тис. грн. Загальний обсяг кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС станом на
01.01.2013 р. склав 842,3 млн грн, що на 5,3 % більше порівняно з початком 2012 р. та на 18,1 % більше порівно з кредитним портфелем 2010 р.
Рис. 5. Динаміка
змін обсягу загального кредитного
портфеля КСчленів ВАКС та
загальної заборгованості в ньому
за неповернутими
й простроченими
кредитами
(на кінець періоду)

Рис. 6. Структура
кредитного портфеля КС-членів
ВАКС
(на кінець періоду)

За даними асоціації, в кредитному портфелі кредитних спілок-членів ВАКС станом на 01.01.2013 р.
переважають середньострокові кредити (від 3 до 12 місяців), загальна сума яких складає
457,3 млн грн, або 54 % від загального обсягу портфеля. Довгострокові кредити (понад 12 місяців)
складають 45 %, або 374,0 млн грн, кредитного портфеля. Незначну частку кредитного портфеля,
а саме 1 %, або 11 млн грн, складають кредити, надані на короткостроковий термін (до 3 місяців).
У структурі загального кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС продовжують переважати споживчі кредити, частка яких складає 63,7 % від обсягу портфеля, або 536,6 млн грн. Частка
житлових кредитів становить 21,7 % портфеля, або 182,6 млн грн. Незначну частку займають комерційні кредити — 8,3 %, або 70,0 млн грн. Так само незначну частку в загальному обсязі виданих кредитів поки що займає й кредитування ведення селянських і фермерських господарств — 3,2 %, або
26,8 млн грн, та 2,7 %, або 23,1 млн грн, відповідно.
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Також варто звернути увагу на заборгованість за неповернутими й простроченими кредитами кредитних спілок-членів ВАКС, питома вага якої на 01.01.2013 р. склала 14,2 % від загального кредитного
портфеля, тоді як порівняно з 2010 р. цей показник сягав 15,5 %, а в 2011 р. — 14,3 %.
У структурі заборгованості все ще переважають прострочені кредити терміном понад 12 місяців,
однак їх питома вага за рік зменшилась і станом на 01.01.2013 р. склала 60 % (71,8 млн грн). Значну
частку заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами, а саме 18 % (21,8 млн грн)
складають прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість по кредитам від 3 до 6 місяців та від 6 до
12 місяців станом на 01.01.2013 р. склала 8 % (10,0 млн грн) і 14 % (16,4 млн грн) відповідно.

Рис.7. Структура заборгованості КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Депозитний портфель кредитних спілок-членів ВАКС починаючи з 2-го півріччя 2012 р. мав тенденцію до незначного зменшення. Одна з причин цього — закінчення терміну ліцензій на внески
(вклади) на депозитні рахунки в деяких кредитних спілках-членах ВАКС. Однак кредитні спілки-члени
ВАКС у 2012 р. акумулювали 887,6 млн грн, що на 0,6 % більше порівняно з 2011 р. та на
13,1 % більше ніж у 2010 р.
Загальна сума внесків (вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок-членів ВАКС станом на 01.01.2013 р. складала 581,0 млн грн; у порівняні з початком 2012 р. цей показник збільшився
на 0,5 % і на 9,4 % порівняно з кінцем 2010 р. При цьому середня сума внеску (вкладу) на депозитний
рахунок одного вкладника протягом року зросла на 3,2 % та станом 01.01.2013 р. склала 22,3 тис. грн.

Рис. 8. Динаміка зміни депозитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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АНАЛІТИКА

Структура депозитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС також змінилась: частка довгострокових вкладів (внесків) на депозитні рахунки (понад 12 місяців) збільшилась і склала
342,2 млн грн, або 58,9 % від суми загального депозитного портфеля; 36,3 %, або 210,9 млн грн,
займають середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців). Безстрокові та короткостокові вклади
(до 3 місяців) в структурі загального депозитного портфеля становлять 2,3 і 2,5 % (13,2 млн та
14,8 млн грн) відповідно.

Рис. 9. Динаміка зміни структури депозитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Загальний капітал кредитних спілок-членів ВАКС у 2012 р. зріс порівняно з 2011 р. на
47,7 млн грн (21,7 %), а з 2010 р. — на 69,6 млн грн (35,1 %) та станом на 01.01.2013 р. становив
267,9 млн грн.
У структурі капіталу кредитних спілок-членів ВАКС найбільшу частку займає резервний капітал —
64 % (170,7 млн грн). Значну частку займає пайовий капітал, протягом 2012 р. частка якого зросла на
3 % та становила 32 % від усього капіталу. Частка додаткового капіталу та нерозподіленого доходу
майже не змінилась і станом на 01.01.2013 р. складала 3 й 1 % відповідно.

Рис. 10.
Динаміка
зміни капіталу КСчленів ВАКС
(на кінець
періоду)
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Доходи кредитних спілок-членів ВАКС у 2012 р. зросли в порівнянні з 2011 р. на 9,9 %,
а з 2010-им — на 17,8 % і станом 01.01.2013 р. становили 314,6 млн грн. За цей же період кредитні
спілки-члени ВАКС збільшили свої операційні витрати. Так, за даними асоціації, станом на 01.01.2013
році витрати становили 291,5 млн грн. Однак варто звернути увагу на те, що фінансовий результат
станом на 01.01.2013 р. склав 23,2 млн грн, що на 11 % більше порівняно з 01.01.2012 р. та на 23 %
більше — порівняно з 01.01.2011 р.

Рис.11. Динаміка доходів та витрат КС-членів ВАКС (на рік)

Проте все ж зауважимо, що в умовах недосконалості законодавства, зменшення кількості членів,
кредитні спілки-члени ВАКС у 2012 р. продовжують демонструвати позитивну динаміку в більшості
основних показниках діяльності, що є підтвердженням ділової активності спілок на ринку.
Також важливо й те, що зважаючи на фінансову нестабільність в Україні спостерігається покращення послуг кредитних спілок щодо надання кредитів. Збільшення обсягу кредитування в першу
чергу призводить до зростання кредитного портфеля та загальних активів. При цьому, у 2012 р. порівняно з попередніми періодами спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги заборгованості
за неповернутими та простроченими кредитами в кредитному портфелі. Таке покращення якості кредитного портфеля, здебільшого відбулось за рахунок більш жорсткого кредитного моніторингу, виваженої послідовної роботи кредитної спілки з боржниками та більш тісної співпраці кредитних спілокчленів ВАКС зі своїми членами.
Слід звернути увагу на те, що з 2-го півріччя 2012 р. відбулось зменшення загальної суми внесків
(вкладів) на депозитні рахунки, оскільки закінчився термін ліцензій на внески (вклади) на депозитні
рахунки в деяких кредитних спілках-членах ВАКС.
У той же час, відбувається підвищення капіталізації та зменшення ризиків у діяльності спілок за
рахунок зростання капіталу та його складових, а саме резервного та пайового капіталу, що призводить до фінансування активів за рахунок власного капіталу.
Отже, збільшуючи резервний капітал, кредитні спілки-члени ВАКС стають більш надійними. Також, покращуючи диверсифікацію активів, збільшуючи обсяги надання кредитів своїм членам, власний капітал і фінансовий результат, кредитні спілки-члени ВАКС підтверджують ефективність своєї
роботи на ринку кредитної кооперації України.

Шановні члени ВАКС!
Просимо надавати до асоціації звітні дані за ІІ квартал 2013 р. в електронному вигляді у форматі DBF до 25 липня поточного року — через сайт ВАКС.
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ОФІЦІЙНІ ЗАЯВИ

До уваги представників ЗМІ, державних органів влади,
кредитних спілок! Заява з приводу поширення
недостовірної інформації в ЗМІ
12 березня 2013 р. засоби масової інформації поширили інформацію про захоплення заручниці та заподіяння їй тілесних ушкоджень клієнтом компанії «Альянс Україна». При цьому ЗМІ заявили,
що «Альянс Україна» є кредитною спілкою, яка ввела в оману споживача фінансових послуг.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» заявляють:



зазначена в новинах організація НЕ Є КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ, а є ТОВ «Грандфінресурс», яке

анонсує надання соціальних позик;



в новинах було поширено недостовірну інформацію про кредитні спілки, що призвело до погір-

шення ділового іміджу кредитних спілок України.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» закликають представників засобів масової інформації:




будувати свої повідомлення лише на перевірених фактах;
не допускати погіршення ділового іміджу організацій, які не причетні до анонсованих подій.

Також на адресу ВАКС надійшов лист від голови Кримської асоціації кредитних спілок, де зазначено: «Альянс Україна» не є кредитною спілкою і не зареєстрована в реєстрі Нацкомфінпослуг.
«Альянс Україна» — це програма кредитування приватного підприємства «Грандфінресурс», видом діяльності якого є «Надання інших допоміжних комерційних послуг» (інформація взята з Єдиного державного реєстру на сайті Інформаційно-ресурсного центру). Вважаємо, що поширення
даної інформації є умисною дискредитацією кредитної кооперації з боку влади. Непідтверджені
фактами статті в газетах, а також численні випуски недостовірної інформації в новинах на популярних телеканалах вкотре компрометують кредитні спілки та ганьблять ділову репутацію, що дає
можливість населенню робити негативні висновки про професійні та управлінські здібності кредитних спілок, їхню порядність і відповідність діяльності вимогам закону».
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Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг щодо ситуації,
яка склалася навколо «Альянс Україна»
У березні 2013 року засобами масової інформації неодноразово була поширена інформація
про напад на офіс кредитної спілки «Альянс Україна» в Донецьку.
Також ЗМІ повідомили, що у відношенні кредитної спілки проводиться перевірка та відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
офіційно заявляє, що «Альянс Україна» не є ні кредитною спілкою, ні фінансовою установою і не внесена до Державного реєстру фінансових установ.
У зв’язку з цим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застерігає:
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, є фінансовими послугами, надавати які
мають право фінансові установи, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичні особипідприємці.
Для того щоб убезпечити свої заощадження, необхідно перед підписанням будь-якого договору
та використанням будь-якої послуги впевнитись, що юридична особа має статус фінансової установи
та внесена до Державного реєстру фінансових установ і має необхідні дозвільні документи (Свідоцтво
про реєстрацію фінансової установи, а на певні види фінансових послуг — ліцензію), а також звертати
увагу на умови позичання та умови повернення залучених коштів.
Дізнатися про те, чи дійсно юридична особа, яка пропонує свої послуги, є фінансовою установою, можна, звернувшись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, з запитом на публічну інформацію, через гарячу урядову лінію, безпосередньо записатися на прийом до членів Нацкомфінпослуг або до керівників департаментів, прийти на прийом
до громадської приймальні при Нацкомфінпослуг, одним із завдань якої є надання інформаційної допомоги, в тому числі про права та способи захисту інтересів споживачів фінансових послуг в межах
компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг.
Джерело: офіційний сайт Нацкомфінпослуг

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Пропонуємо ознайомитися
з одним із найкращих і грамотно складених звернень
до ЗМІ щодо публікації
незаконної реклами про надання фінансових послуг
Тернопільська обласна асоціація кредитних спілок (ТОАКС) 25 березня звернулася до головного
редактора газети «Експрес» з листом, де висловила своє занепокоєння з приводу публікації
на шпальтах видання незаконної реклами, яка вводить в оману читачів та призводить
до прикрих випадків.
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Головному редактору газети «Експрес»
ТзОВ «Експрес Мультимедіа Груп»
Ігорю Починку
Тернопільська обласна асоціація кредитних спілок
(адреса юридична:
46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 4;
адреса для кореспонденції:
48260, Тернопільська область, Гусятинський район, м.
Копичинці, вул. 22 Січня, будинок 1А;
ksv@gus.tr.ukrtel.net)

Шанована редакціє!
Звертаємось до Вас із занепокоєнням з приводу публікування на шпальтах вашого видання
незаконної реклами, яка вводить в оману читачів та призводить до прикрих випадків.
Так, всупереч вимогам ч. 2 статті 8 Закону України Закону України «Про рекламу» від
03.07.1996 р. №270/96-ВР (далі – Закон України), згідно якої розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, що
рекламуються, підлягають обов’язковій сертифікації або їх виробництво чи реалізація вимагає
наявності відповідних дозволу, ліцензії, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку, редакція Вашої
газети публікує рекламу установ, що займаються адмініструванням коштів в групах, яка не містить інформації про наявність відповідної ліцензії. У більшості випадків є посилання лише на витяг (свідоцтво, виписку), яка надається державним реєстратором. Проте свідоцтво чи виписка
свідчить лише про державну реєстрацію юридичної особи, а не про право надавати фінансові
послуги.
Статтею 24 Закону України передбачено, що реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов’язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється
лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію.
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» від 02 червня 2011 р. (який набрав чинності 8 січня 2012 року) послуга з адміністрування фінансових активів на придбання товарів у групах віднесена до фінансових послуг,
а здійснення контролю за діяльністю установ-адміністраторів покладено на Нацкомфінпослуг.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або
опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, може здійснюватися лише фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії. Оскільки діяльність із адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах віднесено до переліку фінансових послуг,
то відповідно наявність ліцензії у адміністратора є обов’язковою.
Не зазначаючи обов’язкових реквізитів, передбачених ст. 24 Закону України «Про рекламу» від
03.07.1996 р., установи, які займаються адмініструванням надають недостовірну та неповну інформацію, рекламуючи послугу у вигляді «надання грошей, кредиту чи позики на умовах адміністрування в
групах» «краще, ніж КРЕДИТ». Редакція ж газети, у свою чергу всупереч Закону, не перевіряє наявність
у таких рекламодавців ліцензії, що видана Нацкомфінпослуг.
Порушуючи закон та використовуючи фінансову неграмотністю споживачів таких послуг, вищевказані установи, а також засоби масової інформації, вводять в оману громадян та завдають
суттєвої шкоди їх фінансовим інтересам.
Так, наглядний приклад впливу такої реклами, є випадок, що стався 12 березня 2013 р. у Донецьку з ошуканим клієнтом програми «Альянс Україна», якою керує приватне підприємство
«Грандфінресурс». Чоловік, який вважав цю фірму кредитною установою та знайшов її за рекламним буклетом, не отримавши обіцяної позики, задля отримання якої сплатив власні кошти -
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3500 грн., взяв у заручниці співробітницю фірми та завдав їй тілесних ушкоджень.
Чимало представників органів державної влади у своїх інтерв’ю після цього інциденту назвали
«Альянс Україна» кредитною спілкою, хоча вищевказана фірма немає жодного стосунку до фінансових установ та кредитних спілок зокрема.
У зв’язку із цією подією, 19 березня 2013 р. Нацкомфінпослуг, офіційно, на власній інтернет
сторінці, заявив, що «Альянс Україна» не є ні кредитною спілкою, ні фінансовою установою і не
внесена до Державного реєстру фінансових установ.
З метою недопущення у майбутньому таких подій, асоціацією кредитних спілок уже було подано звернення щодо виявлення порушень Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону України «Про рекламу» до правоохоронних органів.
Нагадуємо, що згідно статті 27 Закону України особи, винні у порушенні законодавства про
рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а в останніх номерах газети «Експрес» виходило по десять оголошень з
«безкоштовними грошима».
Також звертаємо вашу увагу, що газета «Експрес» є однією з найпопулярніших та найавторитетніших у Тернопільській області.
Враховуючи вищенаведене, просимо розглянути дане звернення та закликаємо Вас припинити
публікацію незаконної реклами в газеті «Експрес».
Прошу повідомити про результати розгляду даного звернення.
З повагою,
голова правління ТОАКС __________________________ Галонська М.П.
м.п.

ХАКС провела чергову звітну конференцію
Харківська асоціація кредитних спілок (ХАКС) провела свою чергову звітну конференцію 5 лютого
2013 року, в Харкові.
До порядку денного конференції було включено такі питання:
—
Звіт асоціації за жовтень 2011 — грудень 2012 року.
—
Фінансовий стан асоціації.
—
План заходів асоціації на 2013 рік.
—
Розгляд заяви про вступ до асоціації кредитної спілки «Наша довіра» (м. Куп’янськ).
—
Підготовка звіту про соціально-економічні досягнення кредитних спілок ХАКС у 2012 році.
—
Виступ представника ВАКС.
—
Новини законодавства й регулювання діяльності кредитних спілок: внутрішній аудит, фінансовий моніторинг.
—
Діяльність Української об’єднаної кредитної спілки (УОКС).

Кредитна спілка
«Самопоміч»
(м. Заліщики)
провела загальні
збори
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Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики) 1 березня 2013 р. провела чергові загальні збори, на яких звітувала про результати діяльності в 2012 році.
Голова спостережної ради кредитної спілки доповів про діяльність
спостережної ради в 2012 році, а також ознайомив присутніх із висновком і рекомендаціями, які надало Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»; ці рекомендації зроблені на підставі звітних даних, поданих кредитною спілкою за 2012 р.
Крім того, під час загальних зборів було представлено розроблений
Об’єднанням кредитних спілок «Програма захисту вкладів» аналіз фі-
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нансових показників кредитної
спілки, за допомогою якого кожен присутній міг проаналізувати роботу спілки за останні
5 років.
За 15 років свого існування
«Самопоміч» видала понад
30 тис. кредитів на суму, що
перевищує 100 млн грн.
За звітний період 2012 року
членам спілки видано кредитів
на суму 13 млн 347 тис. грн.
Сама спілка у звітному періоді взяла в Українській об’єднаній кредитній спілці 2 кредити
на суму 735 тис. грн .
Кредити видавались короткострокові (із строком погашення до 3 місяців) — 0,1 % від
загальної суми наданих кредитів членам кредитної спілки,
середньострокові (від 3 до 12
місяців) — 93,2 % та довгостро-

кові (більше 12 місяців) —
6,7 %. Рішення про надання
кредиту спілка ухвалювала тільки після того, як ретельно вивчила фінансовий стан позичальника. В якості забезпечення
оформлялися договори поруки.
Середній кредит члена кредитної спілки становить 4 671
грн; середній вклад члена кредитної спілки — 31 637 грн.
Капітал складається майже
повністю з резервного капіталу,
що займає в структурі капіталу
99,6 %, за звітний період збільшено резервний капітал на
62 %. Кредитна спілка є членом
Об’єднання кредитних спілок
«Програми захисту вкладів», Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок, Української об’єднаної
кредитної спілки та Тернопільської обласної асоціації кредитних

спілок. У 2012 році кредитна спілка надала благодійну допомогу
таким установам:
— українська греко-католицька
церква Бучацької єпархії Заліщицького деканату церкви
Покрови Пресвятої Богородиці — 10 тис. грн;
— територіальний центр соціального обслуговування — на
підтримку благодійної акції
«Зустріти старість теплом турботи» — 1 тис. грн.
— школа естетичного виховання
(дитяча художня школа) —
для підключення Інтернету та
на абонентське обслуговування на 2012 р. — 762 грн.
У 2012 році кредитна спілка
«Самопоміч» провела конкурс
малюнка на асфальті на тему
«Дитинство планети мрій, бажань».
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Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Бучач) провела
чергові загальні збори
Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Бучач) 31 березня провела чергові загальні збори, на
яких звітувала про результати
діяльності в 2012 році.
Голова спостережної ради
кредитної спілки доповів про
діяльність спостережної ради в
2012 році.
За 16 років свого існування
КС «Самопоміч» видала понад
18 тис. кредитів на суму 65 млн
грнивень За звітний період 2012
року членам спілки видано кредитів на суму 11 млн 493 тис.
грн. Сама спілка в звітному періоді взяла 2 кредити на суму 340
тис. грн в Об’єднаній кредитній
спілці Національної асоціації кредитних спілок України. Кредити

32

видавались згідно з рішенням
кредитного комітету, який реально вивчав платоспроможність
позичальника. В якості забезпечення оформлялися договори
поруки. Середній кредит члена
кредитної спілки становить 6 068
гривень; середній вклад члена
кредитної спілки — 20794 грн.
Капітал спілки збільшився на
226 тис. грн за 2012 рік і становить 1 млн 418 тис. грн.
Кредитна спілка є членом Національної Асоціації Кредитних
спілок України, Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок, Тернопільської обласної асоціації
кредитних спілок.
У 2012 році активну участь
спілка брала і в громадському

житті нашого міста, надаючи
фінансову допомогу: музею
«Меморіал», Монастирю о.о.Василіян, товариству «Лемківщина»,
Всеукраїнському об’єднанню ветеранів УПА, фонду милосердя
і здоров’я, гуртку «Діти МаріЇ»,
церкві «Святої Покрови», товариству політв’язнів і репресованих.
Посильну допомогу надала спілка
для створення музею імені
В. Чорновола. На свято Св. Миколая було надано подарунки
дітям-сиротам і дітям неблагополучних сімей. Всього допомоги
видано на суму 28,2 тис. грн.
Присутніх на зборах вітали
піснями членкині «Союзу Українок», які є членами кредитної
спілки.
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Кредитна спілка «Шанс» (м. Калуш) провела
загальні збори
Кредитна спілка «Шанс» (місто
Калуш) 28 березня 2013 року
провела чергові загальні збори.
Голова спостережної ради кредитної спілки доповів про діяльність спілки в 2012 р., а також
ознайомив спілчан з висновками
та рекомендаціями незалежного
аудитора та з аналізом фінансової діяльності за 2012 рік, який
провів ВАКС. Перед спілчанами
звітували спостережна рада, правління кредитної спілки, кредитний комітет, крім того, був зачитаний висновок ревізійної комісії. За звітний період кредитна
спілка надала кредитів на суму
5 267 тис. грн. Середній кредит
за 2012 р. складає 7 700 грн, що
на 1 400 грн більше, ніж у 2011
році. Це пояснюється зростанням
потреб членів нашої спілки та
підвищенням цін на товари й
послуги.
Структура кредитного портфеля достатньо диверсифікована
як за цільовим призначенням,
так і за процентними ставками,
а саме:
— споживчі кредити — 80,3 %
від загальної кількості кредитів, наданих кредитною спілкою;
— підприємницькі — 2,9 %;
— на ведення особистих селянських господарств і фермерські — 4,2 %;

— на придбання та реконструкцію житла — 12,6 %.
Завдяки проекту USAID
«АгроІнвест» з міжнародного розвитку, членом робочої групи якого ми є, за минулий рік ми надали на розвиток сільського господарства кредитів на суму
411 500 грн, що складає 8,6 %
від загальної суми кредитів.
Рішення про надання кредитів ми схвалювали після того, як
дослідили фінансовий стан позичальника. В якості забезпечення
оформляли договори поруки, для
фермерських кредитів — договори поруки і застави.
На зборах було зазначено, що
спілка отримала вкладів (внесків)
на депозитні рахунки за звітний
період на суму 3 076 тис. грн.
Середній вклад складає 23 007
гривень. Фактичне значення резервного капіталу складає 22,5 %
при нормативному 15 %. Це дає
змогу забезпечити надійність
нашої фінансової установи.
Для підтримки ліквідності
спілки, поповнення фінансових
кредитних ресурсів чи розміщення частини заощаджень своїх
членів установа плідно співпрацює з Українською об’єднаною
кредитною спілкою. Так у звітному році наша спілка розмістила
вільних коштів у сумі 100 000
гривень та отримала кредит у

розмірі 260 000 грн. На загальних зборах було також повідомлено, що кредитна спілка в звітному році надавала матеріальну
допомогу, а саме — на ремонт
греко-католицької церкви в місті
Калуші, територіальному центру
соціального обслуговування для
допомоги одиноким і перестарілим громадянам та інвалідам, на
лікування членів кредитної спілки, подарунки до дня Святого
Миколая в притулок для сиріт
при церкві Святого Володимира.
Голова спостережної ради
також доповів, що у звітному
році до дня святкування 20-річчя
відродження кредитного руху в
Україні кредитна спілка організувала виїзний семінар у Манявський монастир за участю органів
управління, працівників і членів
кредитної спілки.
Цей захід був спрямований на
те, щоб громада більше дізналась
про роль кредитних спілок у суспільстві, стан законодавчої бази
та перспективи подальшої діяльності й розвитку кредитних спілок. Керівні органи управління
спілки запевнили спілчан, що
кредитна спілка «Шанс» і в подальшому буде успішно працювати, збереже високий рівень
довіри своїх спілчан і заслужений
авторитет у кредитному русі
України.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНПОСЛУГ

Відбувся міжнародний круглий стіл
«Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України»
У рамках Міжнародного форуму до Всесвітнього дня прав
споживачів за підтримки Світового банку та Агентства США

з міжнародного розвитку 13 березня в КНТЕУ відбувся міжнародний круглий стіл «Захист
прав споживачів фінансових

послуг: виклики для України».
Серед учасників — представники КМУ та ВРУ, Світового банку, Агентства США з міжнарод-
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ного розвитку, провідні спеціалісти та експерти з питань розвитку фінансових ринків, освітяни, науковці, громадські діячі. Учасники столу розглянули
найбільш важливі питання реформування системи захисту
прав споживачів (ЗПС) фінансових послуг в Україні.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) також
взяла участь у цьому заході. До
присутніх з вітальними словами
звернулися його організатори —
президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС», перший проректор КНТЕУ Наталія
Притульська, куратор проекту
USAID/FINREР-II Агентства
США з міжнародного розвитку
Джеймс Гілман, координатор
проектів Європейської програм и М іж н а р о д н о г о Ф о н д у
«Відродження» Ольга Квашук та
представники Світового Банку.
На початку заходу учасники
заслухали ключову доповідь
віце-президента Всеукраїнської
федерації споживачів «ПУЛЬС»,
керівника проекту МФВ «Захист
прав споживачів фінансових
послуг: розробка типових положень договорів між банком
і споживачем» Наталії Бородачової про очікування та потреби споживачів на фінансовому
ринку України. Пані Бородачова пригадала невтішну ситуацію, яка склалася на цьому рин-
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ку в 2008—2009 роках, коли
громадяни України постраждали від фінансових установ під
час кризи, і держава тоді була
неспроможна їх захистити. Віце
-президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»
наголосила на важливості прискорення реформи ЗПС фінансових послуг, що має сприяти втіленню в життя світового девізу
2013 року від Consumers International: «Справедливість для
споживачів без зволікань!». Вона розповіла, що сьогодні в цьому напрямку розроблено спільний проект Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» та
Міжнародного Фонду «Відродження». Потім присутні заслухали цікаві та змістовні доповіді учасників круглого столу.

Заступник керівника Робочої
групи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг із
запровадження затвердженої
КМУ «Стратегії реформування
системи захисту прав споживачів фінансових послуг на 20122017 роки» Олександр Ільчук
розповів про етапи роботи над
цим проектом та наголосив на
його важливому ключовому моменті: необхідність дотримання
балансу інтересів споживачів та
фінансових установ.
Керівник юридичного відділу
програми «Розвиток фінансового ринку» (USAID/FINREР-II)
Агентства США з міжнародного
розвитку Юлія Вітка розказала
про свій практичний досвід у
сфері захисту прав споживачів
фінансових послуг та додала,
що в Україні існують закони для
захисту споживачів, але вони
або взагалі не виконуються, або
немає належного контролю за їх
виконанням — органів-регуляторів ринку фінансових послуг.
Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб Андрій
Оленчик звернув увагу присутніх на необхідність комплексно
запровадити певну національну
модель захисту прав споживачів фінансових послуг.
Такий комплекс має включати законодавчу базу, регуляторну систему контролю фінансо-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНПОСЛУГ

вих установ та правозахисну
систему. Це дозволить отримати
гарантування захисту прав споживачів на фінансовому ринку.
Цікавою виявилася доповідь
заступника голови Ради Незалежної асоціації банків України
Юрія Блащука на досить несподівану тему «Чи потрібні фінансовим установам обізнані споживачі».
Пан Блащук довів, що грамотний клієнт сприяє розвитку
ринку фінансових послуг та
стимулює створення складних
фінансових продуктів. Отже,
фінансова просвіта споживача — це не лише дієвий засіб
захисту прав споживачів, але й
необхідний чинник еволюції
фінансового ринку.
Саме запровадженню фінансової грамотності була присвячена наступна секція круглого
столу. Про її важливість у загальноосвітніх навчальних закладах йшлося у доповіді Олександра Удода, директора Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України.
Про напрямки роботи Незалежної асоціації банків України
в 2013 році у цьому питанні
розповів керівник проекту

«Фінансова грамотність» Роман
Кобець. На соціальній відповідальності ЗМІ в справі фінансового лікнепу наголосив редактор тижневика «Дзеркало тижня» Юрій Сколотяний.
Тема захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні
виявилася досить злободенною
та дуже актуальною. Підводячи
підсумки Міжнародного круглого столу, віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів
«ПУЛЬС» Наталія Бородачова
побажала всім його учасникам,
щоб у вирішенні проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг перемогла сила права, а не право сили.
Також у рамках форуму
пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молодь за права споживачів», під
час якої було проведено роботу
в секціях на теми «Правові аспекти захисту прав споживачів», «Якість та безпечність товарів», «Консумерські проблеми
ринку послуг» та інші.
Серія цікавих бліц-інфо, підготовлених доцентами КНТЕУ:
«Заборона паління в громадських місцях» (Скіпальський А.П.,
громадська організація «Регіональний центр громадського
представництва «Життя»); «Про-

блеми захисту прав споживачів
на ринку фінансових послуг»,
«Омбудсмен, брокери, професійні експерти як захисники споживачів страхових послуг» і
«Проблеми захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг».
Відбулися дебати на актуальні теми: «Український споживач — свідомий», «Майбутнє за
інтернет-торгівлею», «Споживач
завжди правий!».
Цікавим і пізнавальним був
майстер-клас від гуру вітчизняної реклами, голови Союзу рекламістів України Євгена Ромата
«Соціальні мережі як інструмент
захисту прав споживачів».
Наприкінці відбулися вебінари «Практика порівняльних тестувань в Європі та світі» з міжнародним експертом з порівняльних тестувань продукції
Вільнатом Хайнцом (Німеччина)
та «Європейський досвід співпраці виробника і споживача»
з радником Європейського комітету з економічних та соціальних питань Європейської комісії з питань торгівлі Хенріхом
Данусевичем (Латвія).
Кінопоказ фільмів на екологічну тематику завершив такий
насичений другий день фестивалю.

НАВЧАННЯ

Про новини в законодавстві й особливості проведення
загальних зборів у кредитних спілках — під час семінарів ВАКС
Працівники кредитних спілок взяли участь у семінарах,
організованих Всеукраїнською
асоціацією кредитних спілок
(ВАКС).
Про новини в законодавстві,
що стосується діяльності кредитних спілок, йшлося в однойменному семінарі ВАКС, який
відбувся 13 лютого. Участь у

цьому навчальному заході взяли
фахівці Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Під час семінару були розглянуті такі головні питання:
— ліцензування кредитних спілок і ліцензійні умови здійснення діяльності з надання

фінансових послуг;

— порядок складання та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
14 лютого ВАКС за підтримки ОКС «Програма захисту
вкладів» організувала семінар
«Проведення загальних зборів
у кредитних спілках». У рамках
цього навчального заходу учас-
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ники дізналися:
— про вимоги законодавства
щодо проведення щорічних
загальних зборів кредитних
спілок — від фахівців Нацкомфінпослуг;
— підготовку та проведення

загальних зборів — від Вікторії Волковскої, президента
ВАКС;
— аналіз практики проведення
зборів, типові помилки,
складання протоколів — від
Віктора Рудого, юрискон-

сульта Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів».
ВАКС вдячна фахівцям і
представникам кредитних спілок за участь у навчальних заходах.

Відбувся семінар ВАКС «Фінансовий моніторинг в кредитних
спілках. Новели кримінально-процесуального законодавства»
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» 13
та 14 березня 2013 року провела дводенний семінар «Фінансовий моніторинг в кредитних
спілках. Новели кримінальнопро-цесуального законодавства». Участь у навчальному заході взяли понад 20 співробітників кредитних спліок.
Особливістю цього, як і багатьох інших семінарів ВАКС,
було те, що фахівці кредитних
спілок змогли поспілкуватися з
представниками державних
органів влади.
Зокрема, в перший день, про
вимоги до відповідальних за

ведення фінансового моніторингу говорили з Русланом Васильовичем Гончаренко, начальником відділу фінансового
моніторингу Нацкомфінпослуг.
Питання щодо практичних
порад здійснення фінансового
моніторингу в кредитних спілках ставили Тетяні Леонідовні
Дмитренко, заступнику директора з навчально-методичної
роботи Навчально-методичного
центру Держфінмоніторингу
України.
Практичні рекомендації запровадження фінансового моніторингу в кредитних спілках
учасникам семінару надав Віктор Петрович Рудий, юрисконсульт ОКС ПЗВ, а про заплано-

вані зміни в законодавстві розповіла Надія Олександрівна
Йонссон, юрисконсульт ВАКС
(на той час).
Наступний день був присвячений новелам кримінальнопроцесуального законодавства:
про значні зміни, що відбулися
в зв’язку з набуттям чинності
нового Кримінального процесуального кодексу, розповів Іван
Васильович Канфуі (НаУКМА), а
про застосування КПК у діяльності кредитних спліок — фахівці юридичної компанії «Юрісконсалт».
ВАКС дякує лекторам та
учасникам семінару за активну
роботу.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

61 кредитна спілка зацікавлена підвищувати ефективність
агрокредитування в Україні
Українці традиційно вважають свою країну аграрною, житницею Європи. Але чи така
вона насправді? Наскільки розвинений наш аграрний сектор і
хто з представників фінансового ринку сьогодні кредитує фермерів і сільгоспвиробників, які
хочуть своєю працею підтримувати ці, історично закріплені за
Україною, переваги? Відповіді
містяться в маркетинговому
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дослідженні та презентаціях,
представлених Проектом USAID
«АгроІнвест» 5 березня, під час
прес-конференції в ІА «Укрінформ» (м. Київ). Маркетингове
дослідження проект проводив,
щоб з’ясувати поточний стан
кредитування малих і середніх
сільгоспвиробників (МСВ) та
визначити цільові ніші й можливості розвивати ефективні
технології агрокредитування

фінансовими установами-партнерами проекту «Агро-Інвест».
Про важливість такого дослідження свідчить те, що його
результати зацікавили представників державних органів, іноземних фахівців, асоціацій та
учасників фінансових ринків.
Зокрема, участь в обговоренні результатів дослідження взяли Юрій Міняйлик, заступник
директора Департаменту фі-
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нансово-кредитної політики та
бухгалтерського обліку Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Хольгер
Віфель, керівник програми кредитування ММСП в Україні
(ЄБРР), Анатолій Жуков, голова
ради юристів Асоціації українських банків, Ерік Блайх, керівник Проекту USAID «АгроІнвест», Наталія Ліщитович, керівник компоненту «Розвиток
фінансування малих та середніх виробників» Проекту USAID
«АгроІнвест», Олег Стоянов, спеціаліст з агрофінансування
Проекту USAID «АгроІнвест»,
Ірина Алекса, директор компанії «Ті Ей Консалт-Україна».
Кредитні спілки на цьому заході
представляли Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок, та
Ольга Тугай, голова правління
кредитної спілки «Київський
кредитний альянс».
За результатами дослідження, 61 кредитна спілка зацікавлена кредитувати вітчизняних
фермерів і сільгоспвиробників.
«Кредитні спілки вдячні Проекту USAID «Агро-Інвест» за можливість поглиблювати свої
знання в сфері агрокредитування, оскільки більшість спілок
працюють саме в сільській місцевості, де фермерство та
сільгоспвиробництво для багатьох мешканців є чи не єдиним
джерелом заробітку.
Кредитні спілки не тільки в
Україні, а й в інших країнах
традиційно працюють з дрібними фермерами та сільгоспвиробниками, адже серед них багато тих, хто нецікавий банкам.
І тому саме кредитні спілки
залишаються чи не єдиним
джерелом фінансування», —
зазначила Вікторія Волковська.
У свою чергу Ольга Тугай так
само подякувала Проекту
USAID «АгроІнвест» за підтримку в розвитку кредитування
сільгоспвиробників і поділилася
досвідом того, як київська кре-

дитна спілка відкрила для себе новий напрямок роботи: «Завдяки
програмам, запропонованим «АгроІнвестом», ми зрозуміли, що можемо співпрацювати з фермерами та сільгоспвиробниками, хоча
досі для нас цей напрямок був складним і малозрозумілим. Наразі
почали втілювати в життя перші проекти».
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Всеукраїнська асоціація кредитних спілок запрошує Вас взяти участь у
ІІІ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ФОРУМІ УЧАСНИКІВ
РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
«КРЕДИТНІ СПІЛКИ-ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ»
Організатор проведення Форуму: Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» та проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ/DGRV.
Місце проведення: м. Київ, Пуща-Водиця.
Дата проведення: 28—30 травня 2013 року.
До участі в ІІІ Форумі запрошені: представники Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів
України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, представники ринку кредитної кооперації України, Німеччини, Киргизстану, Литви та Росії, міжнародних фінансових організацій.
У 2013 році ВАКС виповнюється 10 років! Ми хочемо звітувати і планувати!
Головними темами ІІІ Форуму стануть:

— Упровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
— Регуляторні вимоги для окремих категорій кредитних спілок.
— Удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок.
— Запровадження механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку фінансових послуг.
Запровадження саморегулювання як самоконтролю на ринку кредитної кооперації.
Розмір реєстраційного внеску за участь у Форумі складає:
- для Членів ВАКС та учасників ПЗВ — 1 700 грн (пропозиція дійсна за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків);
- для інших і тих, хто має заборгованість по сплаті членських внесків до ВАКС, — 2 300 грн.
Реєстраційний внесок включає: харчування у відповідності до програми, участь у всіх засіданнях і заходах Форуму, матеріали Форуму, розважальну програму.
*Увага! Реєстраційний внесок не включає плату за проживання.
Просимо учасників Форуму визначитися з проживанням та повідомити нас для бронювання номерів.
Одне місце в двомісному номері за добу коштує — від 225 грн.
*вартість проживання сплачується учасником Форуму окремо, на місці, у перший день
поселення, згідно із замовленим типом розміщення.

Для участі в Форумі потрібно на сайті ВАКС заповнити заявку на участь у Форумі
й надіслати до офісу ВАКС на електронну адресу office@vaks.org.ua або факсом.
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