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ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

Представники об’єднань українських кредитних спілок, бразильські, німецькі колеги й представники державних
органів України говорять про сучасні проблеми й надбання кредитної кооперації

Н

імецький Проект технічної допомоги DGRV/GIZ
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»
ініціював обговорення ролі кредитних спілок у соціальноекономічному розвитку територіальних громад у рамках міжнародної конференції «Роль кредитних спілок у соціальноекономічному розвитку територіальних громад», що відбулася
21 травня в Києві. Для обміну

досвідом до України завітали
представники системи кредитної кооперації Бразилії, а також
представники Німецької Кооперативної Асоціації «Райффайзен» (DGRV).
Під час міжнародної конференції колеги з Бразилії поділилися досвідом формування си
стеми фінансових кооперативів. Зокрема, вони розповіли
про місце кредитних кооперативів Бразилії в Національній

фінансовій системі, показали,
наскільки уряд Бразилії зацікавлений у розвитку цього сегменту фінансового ринку, представили схему базової структури системи кредитних кооперативів. Крім того, бразильські
колеги назвали основні засади
для створення потужної кредитної кооперації в їхній країні:
зміцнені кооперативи;
постійна капіталізація;
гарантійний фонд кредитів;

Питання, що обговорювали під час міжнародної конференції, не залишили байдужими жодного учасника
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Представники українських кредитних спілок діляться досвідом з бразильськими колегами

фонд фінансової стабільності;
професійна
підготовка:
професіоналізм адміністрації та працівників;
маркетинг і комунікація —
зовнішня та внутрішня;
прозоре управління;
адекватний та ефективний
внутрішній контроль;
діючий центральний орган.
Анна Гамбург, представник
Німецької кооперативної системи «Райффайзен», розповіла про
кооперативну систему Німеччи-

ни. Українським кредитним
спілкам теж було про що розповісти іноземним колегам.
Так про значення кредитних
спілок у фінансовому оздоровленні української економіки
в посткризовий період доповідав Андрій Оленчик, заступник
директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб, президент об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ). За його словами, активна фаза світової
фінансової кризи завершилася
на початку 2010 року.

На поточний момент можна
констатувати, що ситуація в
секторі кредитних спілок стабілізувалася й настав час для очищення та переосмислення перспектив їхнього подальшого розвитку.
Андрій Оленчик зазначив, що
кредитні спілки мають активізувати діяльність і особливо в
сільській місцевості, де банківський сектор своїми фінансовими послугами представлений
або слабо, або й зовсім відсутній. Не слід обмежуватися традиційними напрямками роботи.

Українські кредитні спілки не тільки розповіли про себе, а й показали, наскільки гостинний наш край: бразильські
колеги отримали подарунки від КС-учасників міжнародної конференції
6
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Учасники міжнародної конференції, м. Київ, травень 2012 р.

Варто звернути увагу й на інші — не менш перспективні,
зокрема, на зелений туризм,
енергозбереження, на підтримку земельної реформи.
Крім того, на думку пана Оленчика, для подальшого розвитку кредитних спілок багато
важить їхня функціональна інтеграція з територіальними громадами, іншими видами кооперативів, різноманітними формами економічної та соціальної
самоорганізації населення, професійними спілками, трудовими колективами, навчальними
закладами тощо.
Віктор Новіков, член правління Національного банку України, директор юридичного департаменту, акцентував увагу
присутніх на значенні кредитних спілок для розвитку фінансового сектору України, необхідності створення Центральної
фінансової установи кредитних
спілок із банківською ліцензією.
У свою чергу представники
об’єднань
кредитних
спілок
України навели інформацію,
яка наочно демонструє, що
українські кредитні спілки прагнуть до розвитку й цивілізова-

ної роботи на фінансовому ринку.
Зокрема, Вікторія Волковська,
президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС),
навела головні фінансові показники членів асоціації, розповіла
про систему, за якою працює
ВАКС, а також наголосила на
основних цілях і завданнях асоціації:
сприяння розвитку інфраструктури ринку кредитної
кооперації;
позитивний імідж на ринку
фінансових послуг;
підвищення престижу та надійності кредитних спілокчленів ВАКС;
об’єднання учасників ринку
кредитної кооперації;
підвищення професійного
рівня фахівців кредитних
спілок;
узагальнення думок і пропозицій членів ВАКС і донесення їх до регуляторів.
Іван Вишневський, голова
правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» (ПЗВ) і голова правління Української об’єднаної кре-

дитної спілки (УОКС), детально
розповів про правила й стандарти, що діють для учасників
ПЗВ, безвиїзний і виїзний моніторинг, аудиторську діяльність
і розвиток УОКС.
Микола Гриценко, керівник
напрямку «Розвиток ринкової
інфраструктури» проекту USAID
«Агроінвест» у своїй презентації
надав інформацію про динаміку розвитку кооперативного
руху в Україні.
Представники
українських
кредитних спілок (КС «Вигода»,
«Анісія», «Косівська», «Відродження», «Профспілкова скарбниця», «Альтернатива») показали
на прикладі своєї діяльності, як
кредитні спілки працюють в
Україні.
Після міжнародної конференції в Києві, представники Бразилії відвідали м. Львів, де зустрілися з місцевими обласними
депутатами і чиновниками та
ознайомилися з діяльністю Церковної
кредитної
спілки
«Анісія».
У закритій зоні сайту
ВАКС (новина від 28 травня)
розміщено матеріали конференції, зокрема такі презен7
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тації:
Значення кредитних спілок
у фінансовому оздоровленні
української економіки в посткризовий період — Андрій
Оленчик, заступник директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.
Реформа фінансової діяльності в сільській місцевості —

Анна Гамбург, керівник проекту DGRV/GIZ «Реформування фінансової діяльності
в сільській місцевості».
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок — Вікторія
Волковська, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.
ОКС «Програма захисту
вкладів» — Іван Вишневсь-

кий, голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів».
Динаміка розвитку кооперативного руху в Україні —
Микола Гриценко, керівник
напрямку «Розвиток ринкової
інфраструктури» проекту
USAID «Агроінвест».
Участь кооперативів у фінансовій системі Бразилії.

У ЛЬВІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
КРЕДИТНІ КООПЕРАТИВИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ПІДВИЩУВАЛИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ

І

сторію розвитку та про становлення українських кредитних спілок розповів російській
делегації Голова Правління ПЗВ
Іван Вишневський.
Також І. Вишневський прочитав колегам лекцію «Правовий статус українських кредитних спілок. Фінансові нормативи діяльності кредитних

спілок України». Президент
ВАКС В. Волковська в своєму
виступі звернула увагу на форму, цілі та завданнях Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, розповіла про нинішній
стан справ на українському
ринку кредитної кооперації.
Кредитні кооперативи Російської Федерації також отримали

змогу під час навчання ознайомитися зі структурою фінансової системи України, взяв
ли участь у тренінгу «Психологічні аспекти роботи з пайовиками кредитного кооперативу» та ознайомилися з досвідом діяльності кредитних спілок-членів ВАКС — КС «Анісія»
та «Вигода».

ПРО ДОСВІД ТА МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК ДО ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
ПРОБЛЕМ КРАЇНИ ПІД ЧАС МІЖВІДОМЧОЇ НАРАДИ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок та Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів», за
сприянням проекту DGRV/GIZ
«Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості», протягом останніх років послідовно
пропагують участь і досвід кредитних спілок у реалізації різноманітних загальнодержавних
програм, у тому числі й у сфері
енергозбереження. Результатом
такої цілеспрямованої діяльнос-
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ті став, зокрема, пункт 7 доручення віце-прем’єр-міністра
України — Міністра соціальної
політики Сергія Тігіпка від
16.05.2012, який передбачав
таке:
«Держенергоефективності,
Мінкоеномрозвитку, Мінфіну,
Мінрегіону, АТ «Ощадбанк», Раді
Міністрів АР Крим, обласним,
Київській та Севастопольській
міським держадмінстраціям:
разом з Національним банком вивчити досвід Львівської

області щодо кредитування фізичних осіб для реалізації заходів з енергозбереження з використанням схеми відшкодування частини платежів позичальника за рахунок бюджетних
коштів.
За результатами надати до
Кабінету Міністрів та Мінекономіки:
висновки щодо економічного
ефекту від впровадження
зазначених заходів у Львівській області;
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пропозиції щодо його використання в інших містах
України;
обсяги необхідних банківських та бюджетних коштів у
2012 та 2013 роках на зазначені цілі;
пропозиції щодо джерел
отримання коштів для відшкодування платежів позичальника з державного та місцевих бюджетів».
До реалізації цього пункту
доручення віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики офіційно долучено всі існуючі на сьогодні банківські професійні об’єднання

(Асоціацію українських банків,
Незалежну асоціацію банків
України та асоціацію «Український кредитно-банківський
союз») та Всеукраїнську асоціацію кредитних спілок. Зокрема,
на міжвідомчій нараді, що
відбулася 24 травня у Національному агентстві з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Іван Вишневський, який
представляв систему ВАКС/
ПЗВ, на прикладі кредитних
спілок-членів Львівської обласної асоціації презентував існуючий досвід та можливі механізми залучення кредитних спілок

до вирішення сучасних енергетичних проблем країни.
Вітаємо членів Львівської
обласної асоціації кредитних
спілок з досягнутим успіхом
і пропонуємо всім членам ВАКС
і місцевим асоціаціям кредитних спілок на основі досвіду
львівських колег долучитися до
реалізації програм з енергозбереження в своїх регіонах.
Такого роду заходи безумовно матимуть значний позитивний вплив на покращення іміджу та підвищення довіри до
українського кредитного руху
як з боку влади, так і з боку
громадськості.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОПРАЦЮВАННЯ
ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ ЩОДО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ТА ЗАХИСТУ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

П

редставник ВАКС взяв
участь у черговій нараді
робочої групи Комітету Верховної ради України з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики з
питань напрацювання зауважень та пропозицій до проектів
Законів України «Про споживче
кредитування» та «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення
на фінансових ринках України
системи захисту користувачів
фінансових послуг». Нарада
пройшла під головуванням На-

родного депутата України, ініціатора зазначених законопроектів, Полунєєва Ю. В.
У засіданні робочої групи
взяли участь представники Національного банку України, громадських організацій та банківського сектору.
Засідання робочої групи було
присвячено, зокрема, обговоренню вимог до договорів про
споживчий кредит, взаємодії
кредиторів і позичальників у
процесі укладення договорів.
Також було розглянуто листи
державних органів, що регулю-

ють діяльність небанківських
фінансових установ, з пропозиціями та зауваженнями до законопроектів. Під час обговорення положень законопроектів
щодо іпотеки виникла гостра
дискусія між представниками
громадських організацій та банківського сектору.
За результатами проведення
робочої групи її учасникам було
запропоновано подати свої зауваження та пропозиції до деяких статей проектів законів
для обговорення на наступній
зустрічі.

ПРЕЗИДЕНТ ВАКС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ЗУСТРІЧІ
З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ ЮРІЄМ ПОЛУНЄЄВИМ

У

Верховній Раді України
29 травня відбулась робоча зустріч народного депутата

України Полунєєва Юрія, розробника Проекту Закону про
внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо
гарантування внесків (вкладів)
членів кредитних спілок на де-
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позитні рахунки (реєстраційний
номер 10519 від 23.05.2012
року), та Президента ВАКС Волковської Вікторії. Під час робочої зустрічі обговорювали зако-

нопроект і питання ІІ З’їзду споживачів фінансових послуг.
Крім того, Юрій Володимирович
презентував інтерактивну платформу для спілкування спожи-

вачів фінансових послуг на базі
інтернет-ресурсу www.finnet.info
та запропонував кредитним
спілкам взяти участь в обговоренні на інтернет-ресурсі.

РОБОЧА ГРУПА З ОПРАЦЮВАННЯ

ВАКС

ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ ЩОДО СПОЖИВЧОГО

ЗВЕРТАЄ УВАГУ

КРЕДИТУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ

НА ПОТРЕБУ

КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗВИВАТИ

ЗАВЕРШИЛА ПЕРШИЙ ЕТАП РОБОТИ

ФІНАНСОВУ

П

ПРОСВІТУ

редставник ВАКС 7 червня взяв участь у п’ятій
нараді робочої групи Комітету
Верховної ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної
політики з питань напрацювання зауважень та пропозицій до
проектів Законів України «Про
споживче кредитування» та
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо створення на фінансових
ринках України системи захисту користувачів фінансових
послуг».
У засіданні робочої групи
взяли
участь
представники
Національного банку України,
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку,
громадських організацій та банківського сектору. У процесі
опрацювання
законопроекту
«Про споживче кредитування»
неоднозначне ставлення викликали норми, якими передбачається затвердження Національним банком України та Націо-

нальною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, типових договорів про споживчий
кредит. У результаті, голова робочої групи вирішив повернутися до обговорення та доопрацювання цих норм на етапі підготовки законопроекту до другого
читання. Окрім того, особливу
увагу було приділено обговоренню положень законопроекту
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо створення на фінансових
ринках України системи захисту користувачів фінансових
послуг» щодо статусу та повноважень
Уповноваженого
по
захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, учасниками робочої групи було запропоновано розширити його
функції та посилити повноваження. Це питання також було
вирішено залишити для доопрацювання робочою групою після
проходження законопроектом
першого читання.

ВАКС ЗАНЕПОКОЄНА ФАКТОМ РОБОТИ
В УКРАЇНІ ПСЕВДО ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
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НАСЕЛЕННЯ

Л

истом від 30 травня 2012
року ВАКС звернулася до
Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,
і проекту USAID з приводу питань фінансової просвіти населення.
У своєму листі ВАКС звернула увагу адресатів на потребу
населення в фінансові просвіті,
поділилася власним досвідом
щодо реалізації та супроводження програм з фінансової
просвіти та закликала підтримувати й розвивати цей, важливий для дійсних і потенційних користувачів фінансових
послуг, соціальний напрямок.

Лист ВАКС щодо питань фінансової просвіти населення розміщено на сайті асоціації
(новина від 31 травня).

О

станнім часом у ЗМІ все
частіше публікують матеріали, в яких йдеться про те, що
псевдо фінансові установи ошу-
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кують вкладників. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
(ВАКС) занепокоєна фактом
роботи таких установ, про що
неодноразово повідомляла регулятора.
Останній лист ВАКС надіслала голові Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 5 червня 2012 р.
У своєму листі ВАКС наголосила на неможливості побудови
цивілізованого ринку фінансових послуг, якщо в Україні дія-

тимуть такі компанії. Також
ВАКС просила голову Нацкомфінпослуг «звернутись до правоохоронних органів України з вимогою припинити діяльність
суб’єктів господарювання, що
здійснюють операції з фінансовими активами не в рамках,
встановлених законодавством
України».
На жаль, на цей лист, власне, як і на попередні звернення
ВАКС до державних органів,
станом на кінець червня відповіді не надійшло.

Повний
текст
звернення
ВАКС до голови Нацкомфінпослуг (від 05.06.2012 р.) розміщено на сайті асоціації.
ВАКС ще раз звертає увагу керівників кредитних спілок, що потрібно якомога
частіше брати участь у публічних заходах, заявляти
про себе й доводити — кредитні спілки не мають нічого спільного з такими сумнівними фінансовими установами.

НАБРАВ ЧИННОСТІ ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО ВІДСТЕЖЕННЯ (МОНІТОРИНГУ) ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

7

травня набрав чинності
Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від
02.04.2012 № 423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 23 квітня 2012 р. за
№ 601/20914 (далі — Порядок).
Порядок визначає процедуру
надання суб'єктом первинного
фінансового моніторингу, крім
спеціально визначеного, на за-

пит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
клієнта, операції якого стали
об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та
спосіб відправлення запиту про
надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.
Визнано таким, що втратив
чинність, наказ Державного

комітету фінансового моніторингу України від 13.08.2010 р.
№137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо
відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 12.10.2010 за № 915/18210.
Зі змістом нормативноправового акту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

ВІДПОВІДЬ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
В ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Н

а адресу Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» 7 травня надійшла офіційна відповідь Нацкомфінпослуг щодо того, яким
сайтом користуватись для внесення інформації в Державний

реєстр
фінансових
установ.
У тексті відповіді зазначено, що
для внесення інформації в Державний
реєстр
фінансових
установ необхідно використовувати «стару» адресу:
http://reestr.dfp.gov.ua.

ВАКС вважає за необхідне
повідомити цю інформацію членам асоціації.
Повний текст відповіді Нацкомфінпослуг читайте на сайті ВАКС (новина від 8 травня).
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ВР ПРИЙНЯЛА В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ»
(РЕЄСТР. № 9583). ВАКС НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ
ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИМИ ЗМІНАМИ

22

травня в першому читанні Верховна Рада
України прийняла проект Закону України «Про внесення змін
до
деяких
законів
України» (реєстраційний № 9583 від
13.12.2011 р., внесений Кабінетом Міністрів України).
Законопроект підготовлено
Держфінпослуг на виконання
пунктів 3.13.1 та 3.13.2 Національного плану дій на 2011 рік
«Посилення
інституціональної
спроможності й операційної
незалежності регуляторів ринку
небанківських фінансових послуг і фондового ринку».
Законопроект
розроблено
з метою підвищення операційної незалежності та посилення інституційної спроможності
державних колегіальних органів, що здійснюють державне
регулювання на ринках фінансових послуг.
Цим законопроектом пропонується скасувати необхідність
попереднього погодження частини проектів регуляторних
актів у цій сфері зі спеціально
уповноваженим
центральним
органом
виконавчої
влади
з питань державної регуляторної політики та уточнити строк
оприлюднення зазначених актів.
З прийнятим у першому читанні проектом Закону можна
ознайомитись за адресою
http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb_n/webproc4_2?
id=&pf3516=9583&skl=7.
Головне
управління
12

науково-експертне
Верховної
Ради

України, розглянувши зазначену законодавчу пропозицію,
вважає за необхідне висловити
щодо її змісту такі зауваження
і пропозиції.
1. У новій частині, якою доповнюється ст. 6 Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні», та у новому абзаці, яким
доповнюється частина третя
ст. 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг», пропонується надати
право
Національній
комісії
з цінних паперів та фондового
ринку і Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, встановлювати строк,
протягом якого приймаються
зауваження
та
пропозиції
до проекту регуляторного акта,
який не може становити менше
ніж п’ятнадцять днів з дня
оприлюднення проекту.
Проте слід звернути увагу на
необхідність визначення максимального строку, протягом якого зазначені зауваження та пропозиції
мають
прийматися,
як це, зокрема, передбачено,
у частині 6 ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2. Вважаємо, що перелік питань, з яких регуляторні акти
держаних колегіальних органів,
що здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, визнаються такими, на
які не поширюється дія Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері

господарювання» (зміни до ст. 3
названого закону) має бути доповнений:
1) щодо Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку — пунктами 10, 12, 27,
28 та 38 частини 2 ст. 7 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні»;
2) щодо Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, — пунктами 7, 17,
18, 20—22 частини 1 ст. 28 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (з текстом Закону України
можна ознайомитись за адресою
http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2664-14/page2).
Крім цього, з вказаного переліку пропонуємо вилучити
посилання на пункти 6, 8 та 16
частини першої згаданої статті,
оскільки у цих пунктах не
йдеться про прийняття регуляторних актів.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок не погоджується
із запропонованими змінами,
про що повідомила у відповідному листі Комітет з питань
фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Кабінет Міністрів Україні.

З листом ВАКС
від 24 травня можна
ознайомитися на сайті
асоціації (новина від 24 травня).
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ЛИСТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Н

а адресу ВАКС надійшов
лист Кабінету Міністрів
України № 14941/46/1-12 від
1 червня 2012 р. щодо підготовки органами державної влади
проекту урядового рішення для
реалізації заходів з енергозбереження в цьому році.
Зазначений проект рішення
має включати пропозиції щодо:
механізму отримання кредитів фізичними особами для
реалізації заходів з енергозбереження;
оптимальної та ефективної
схеми відшкодування части-

ни платежів позичальника за
рахунок бюджетних коштів
(частина внеску, або банківська відсоткова ставка);
гарантій цільового використання бюджетних коштів;
товарів та послуг, що можуть
бути предметом кредитування;
оптимального перерозподілу
коштів на зазначені цілі
в рамках державного бюджету на 2012 рік.
З метою вирішення питання
запровадження кредитування
населення для здійснення енер-

гозберігаючих заходів в 2012 р.
запропоновано опрацювати з
відповідними органами місцевого самоврядування можливості започаткувати використання наявного досвіду Львівської
області та визначити можливості місцевих бюджетів щодо фінансування зазначених заходів
в цьому році.
Листом КМУ ВАКС залучено
до співпраці, що стало наступним етапом роботи в цьому напрямку. З попередніми заходами можна ознайомитися на
сайті асоціації.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

Відбувся семінар «Особливості роботи касирів кредитних спілок»
У Львові, 27—28 квітня 2012
року, відбувся семінар «Особливості роботи касирів кредитних спілок», який організувала
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) за підтримки Львівського інституту банківської справи Університету
банківської справи НБУ та Церковної кредитної спілки «Анісія». У цьому семінарі взяли
участь 19 касирів з різних кредитних спілок. Семінар складався з таких основних тем:
1. Особливості здійснення
касових операцій:
порядок здійснення емісійних і касових операцій з готівкою;
порядок оброблення готівки
в кредитних установах України;
положення про ведення ка-

сових операцій у національній валюті в Україні.
2. Організація контролю якості грошових білетів і монет:
необхідність контролю якості
грошей в обігу;
ознаки платіжності грошей;
порядок визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України;
виявлення фальшивих і неплатіжних банкнот.
3. Юридична та правова
відповідальність за порушення
касової дисципліни:
особливості посадової інструкції касира;
інструктивні положення, що
регламентують діяльність касира;
методичні рекомендацій щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання

суб’єктами господарювання
касової дисципліни.
4. Основи менеджменту кредитної спілки:
робота в команді та ефективність роботи кредитної спілки на основі особистого
вкладу кожного працівника.
організація робочого місця
залежно від його спеціалізації; розташування, орієнтація, оснащення.
робочий період, режим праці
та відпочинку.
стрес-менеджмент для касира.
5. Технології продажу продуктів кредитної спілки:
маркетингове середовище
кредитної спілки;
розробка комплексу маркетингу в кредитній спілці;
типології клієнтів кредитних
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спілок;
фактори, що сприяють задоволенню клієнтів та фактори, що викликають обурення;
методики та технології ефективного спілкування;
касир — людина, яка здійснює утримання клієнтів.
Розкриття цих тем відбувалося в тому числі за допомогою
практичних матеріалів, які
включали такі розділи:
1. Особливості ведення касових операцій у національній
валюті в Україні:
загальні положення;
вимоги до організації готівкових операцій;
порядок оформлення касових операцій;
порядок ведення касової
книги та обов’язки касира;
порядок визначення строків
здавання готівкової виручки
(готівки) та розрахунку лімі-

ту каси;
особливості роботи з готівкою;
контроль за дотриманням
порядку ведення операцій
з готівкою.
2. Застосування штрафних
санкцій за порушення норм
з регулювання обігу готівки.
3. Методичні рекомендації
щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти опублікування виручки від реалізації
товарів (послуг).
4. Організація контролю якості грошових білетів і монет.
5. Етика ділового спілкування. Культура та якість обслуговування клієнтів:
норми конструктивного ділового спілкування;
правила привітання;
мовні формули етикету;
невербальні засоби комуніка-

ції;
організація робочого поля
для ефективного спілкування;
правила ділової розмови.
6. Техніка продажу кредитних продуктів для кредитних
спілок.
7. Конфліктменеджмент.
8. Звіт про соціальне дослідження з питань ставлення населення до існуючого номінального ряду банкнот і монет, а
також структури платіжних
інструментів, що використовує
населення України при роздрібних платежах.
Після закінчення семінару
всі слухачі отримали свідоцтва
про участь у цьому навчальному
заході.
ВАКС висловлює вдячність
Львівському інституту банківської справи УБС НБУ та Церковній кредитній спілці «Анісія» за
допомогу в організації та проведенні семінару.

ВАКС і ПЗВ у травні провели низку вебінарів

У

вебінарах, що відбулися
16, 23 та 25 травня 2012
року, взяли участь 73 фахівця
кредитних спілок.
Усі три вебінари були присвячені темі «Правила здійснення депозитних операцій для
кредитних спілок». Вебінари
були підготовлені юридичною
службою Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ), проводили їх Голова
Правління ПЗВ Вишневський
Іван, юрисконсульт ПЗВ Рудий
Віктор.
Тематика вебінарів розрахована на голів Правлінь, юристів
і фахівців, які розробляють внутрішні положення та договори
по наданню фінансових послуг
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у кредитних спілках. Під час
вебінарів учасники отримали
методичні та практичні рекомендації щодо розробки та
складання Правил надання фінансових послуг, договорів по
депозитним операціям, приведенню у відповідність інших
Правил та документів кредитної
спілки, які необхідно внести
в зв’язку з набранням чинності
розпорядженням Уповноваженого органу від 30.12.2011 року
№ 821 «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та
про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів».
Серед учасників вебінару
було проведено опитування,

відповідно до якого учасники
оцінили якість проведення заходу та розкриття необхідних для
роботи кредитної спілки питань
на 4,4 бали (з п’яти можливих
балів).
Відгуки учасників вебінару:
«Вебінар — зручна форма
навчання, економить багато
часу та коштів».
«Вебінари мають проводитись частіш, але не на постійній основі, а у разі виникнення
необхідності».
«Вебінар дає можливість
отримувати кваліфіковану
професійну допомогу з «центру»,
що є корисним для роботи різних фахівців кредитної спілки».

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

Співробітники кредитних спілок взяли участь у вебінарі
щодо діяльності УОКС

П

ошуки зручних способів
навчання персоналу стимулюють ВАКС і ПЗВ активніше проваджувати такий метод
навчання, як вебінари. Це, насамперед, можливість значної
економії часу (при наявності
всього, що пов'язане з інтерактивним навчанням). Вебінар
дозволяє доповідачеві та слухачам спілкуватися, перебуваючи
водночас в різних містах країни
та не відходячи від власного
робочого місця. І, не зважаючи
на існуючі думки про те, що
навчання за допомогою камери
та монітора менш ефективне,
ніж «вживу», вебінари поступово стають все популярнішими.
Так, 7 червня був проведений

черговий безкоштовний вебінар
для працівників кредитних спілок. Цього разу слухачі мали
змогу отримати інформацію про
Українську об'єднану кредитну
спілку (УОКС): основні засади її
діяльності; умови надання фінансових послуг членам УОКС.
Наприкінці ведучий вебінару,
Іван Вишневський, голова правління УОКС, відповів на запитання учасників вебінару.
Відгуки учасників вебінару:
«Дуже зручна форма семінарів — велика економія коштів,
мають можливість послухати
всі працівники. Маємо побажання, щоб проводити такі вебінари для спеціалістів — бухгалте-

рів, кредитних
інспекторів,
юристів тощо», — ділиться враженням керівник однієї з кредитних
спілок,
який
брав
участь у вебінарі.
«Варто частіше проводити
вебінари, які стосуються нововведень в законодавстві для
кредитних спілок», — висловлює
свої побажання інша учасниця.
І хоча в обраного способу
навчання поки що є деякі свої
недоліки, наприклад, незначні
перебоїв зі звуком й обмеження
кількості учасників до 25, думаємо, що найближчим часом
зручність, а відтак і значимість
дистанційного навчання буде
тільки зростати.

Відбувся вебінар «Фінансовий моніторинг в кредитних спілках.
Судова практика в кредитних правовідносинах»
Юридична служба «Програми захисту вкладів»19 і 20 червня провела для членів ВАКС
вебінар на тему «Фінансовий
моніторинг в кредитних спілках. Судова практика в кредитних правовідносинах». Доповідачем виступав Віктор Рудий,
юрисконсульт.
Вебінар був розрахований на
відповідальних з фінансового
моніторингу та юристів кредитних спілок.
Під час вебінару учасники
в першому блоці отримали детальну інформацію щодо фінансового моніторингу. Зокрема
йшлося про зміни в законодавстві щодо фінансового моніто-

рингу в кредитних спілках, стандарти FATF, рекомендації
Держфінмоніторингу України
та типології міжнародних організацій; закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
гуманізації відповідальності за
правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року № 4025-V;
перелік дій кредитних спілок
у зав’язку із змінами в законодавстві; перелік документів, які
щорічно необхідно затверджувати кредитним спілкам.
У другому блоці вебінару
йшлося про окремі питання застосування судами законодав-

ства при вирішенні спорів, що
виникають із кредитних правовідносин в кредитних спілках
(Постанова пленуму Вищого
Спеціалізованого Суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 30 березня
2012 року «Про практику застосування судами законодавства
при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»). Так було приділено увагу
кредитному договору, поруці,
іпотеці (заставі).
Крім того, учасники вебінару
отримали зразки документів
в електронному вигляді.
Загалом, участь у вебінарі
взяло 25 кредитних спілок.

У наступному номері «Вісника кредитної кооперації» читайте репортаж
з ІІ Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації
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Представники державних органів і кредитні спілки
говорили про баланс інтересів і захист прав споживачів
під час круглого столу

Теми, які обговорювали учасники круглого столу, викликали жваву дискусію.

У

Києві, 23 травня, відбувся
круглий стіл «Держава,
кредитні спілки, споживачі: захист прав та баланс інтересів».
Організаторами заходу виступили Всеукраїнська асоціація кредитних спілок та Об’єднання
кредитних
спілок
«Програма захисту вкладів».
Захід проводився за сприянням німецького товариства міжнародного
співробітництва
(GIZ) в рамках проекту технічної допомоги GIZ та німецької
кооперативної асоціації Райффайзен (DGRV) «Реформування
фінансової діяльності у сільсь-
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кій місцевості». Модератором
круглого столу був 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.
В обговоренні взяли участь
Андрій ОЛЕНЧИК, заступник
директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб; Олег ШВЕЦЬ, директор
департаменту
Нацкомфінпослуг; Вікторія ВОЛКОВСЬКА,

президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок; Іван ВИШНЕВСЬКИЙ, голова Правління Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»,
генеральний директор УОКС
ВАКС; Анна ГАМБУРГ, керівник спільного проекту GTZ та
DGRV за фінансування Німецького
Федерального
Уряду
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»;
Олег ЛУЦИШИН, голова Правління кредитної спілки «Калина»; Марія ГОЛОНСЬКА, голова правління кредитної спілки «Відродження»; Володимир
КАЗАРІНОВ, голова Правління

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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представник регулятора зазначив, що ринок кредитних спілок потребує докорінного реформування
шляхом внесення змін до профільного закону

кредитної
спілки
«КредитСоюз»; Лариса ПРЯДКО, голова
правління
кредитної
спілки
«Профспілкова скарбниця».
Першою новиною, з якої й
розпочали круглий стіл, стало
повідомлення про те, що цього
ж дня Юрій Полунєєв зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 10519 «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів щодо гарантування внесків (вкладів) членів кредитних
спілок на депозитні рахунки».
На прохання журналістів детально розповісти про цей проект
Закону, пан Полунєєв зазначив,
що не хоче відхилятися від теми
круглого столу, проте детальні
роз’яснення щодо законопроекту будуть надані громадськості
вже незабаром.
Під час круглого столу між
представниками
державних
органів, асоціацій і керівниками кредитних спілок відбувся
конструктивний, але не простий діалог.
Зокрема, представник регулятора зазначив, що ринок кредитних спілок потребує докорінного реформування шляхом
внесення змін до профільного
закону.
За словами представника
Нацкомфінпослуг, наразі триває підготовка відповідної концепції, яка буде готова за кілька

тижнів або за місяць. З позицією Нацкомфінпослуг щодо необхідності змін на ринку кредитних спілок погоджуються і його учасники, й керівники об’єднань, але при цьому вони зазначають, що зміни мають бути
системними.
Так потрібно:
1. Забезпечити захист прав
членів кредитних спілок та вдосконалити систему державного
регулювання діяльності кредитних спілок.
2. Захистити вклади (депозити) членів кредитних спілок
для формування довіри населення до фінансового сектору
(створити Фонд гарантування
вкладів для членів кредитних
спілок або поширити юрисдикцію існуючого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
кредитні спілки та їх вкладників, визначити обов’язковість
участі у системі гарантування
вкладів членів для кредитних
спілок, які здійснюють залучення вкладів).
3. Сформувати систему рефінансування та підтримання
ліквідності як стабілізуючого
фактору
розвитку
сектору
(створити фінансовий центр
системи кредитних спілок через
діяльність об’єднаних кредитних спілок, створити кооперативний банк або спеціалізовану

небанківську фінансову установу,
запровадити
механізми
управління ліквідністю в кредитних спілках).
4. Розвивати інститути саморегулювання
(самоконтролю)
кредитних спілок (встановлювати порядок взаємодії саморегулівних організацій кредитних
спілок із державним регулятором, впроваджувати обов’язковість участі кредитних спілок,
що здійснюють діяльність по
залученню внесків (вкладів)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки, у професійних
об’єднаннях та фонді гарантування вкладів членів кредитних
спілок, запроваджувати цивілізовані та соціально відповідальні правила поведінки на ринку
кредитних спілок).
Підсумовуючи роботу круглого столу, Юрій Полунєєв зазначив, що працювати є над
чим, тому розпочатий публічно
діалог варто продовжувати.
ВАКС висловлює подяку всім
учасникам круглого столу за
готовність обговорювати існуючі на ринку кредитних спілок
перешкоди до того, щоб ці фінансові установи вийшли на
новий рівень. Особливу подяку
ВАКС висловлює Юрію Полунєєву, який погодився вести круглий стіл, присвячений непростій, але актуальній темі.
17
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Аналіз показників діяльності
кредитних спілок-членів ВАКС за І квартал 2012 р.
Членами ВАКС станом на 31.03.2012 р. були 156 кредитних спілок. У зв’язку з виключенням кількох кредитних спілок з асоціації та зміною з 1 січня 2012 р. програмного забезпечення для подання
звітних даних до Нацкомфінпослуг, у 1-му кварталі 2012 р. у порівнянні з 1-им кварталом 2011 р.,
кількість поданих звітів до ВАКС зменшилась на 8,8 %. Відповідно це призвело до зменшення основних загальних показників КС-членів ВАКС (рис. 1).

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

Тому, для більш якісного виявлення тенденцій, притаманних діяльності КС-членів ВАКС,
у подальшому аналізі буде враховуватись звітні дані тільки
тих кредитних спілок, які протягом аналізованого періоду
(1-ий квартал 2011 — 1-ий квартал 2012 р.) постійно надавали
звіти до асоціації, тобто лише
135 КС.
На кінець 1-го кварталу
2012 р. у порівнянні з 1-им кварталом 2011 року кількість членів КС зменшилась на 4,3%,
зокрема вкладників стало менше на 10,6 %, а позичальникків — на 5,6 %.
Насамперед це пояснюється
певною втратою довіри населення до фінансових установ, у
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості членів КС, які входять до ВАКС
(на кінець періоду)

тому числі й до кредитних спілок. Так станом на 31 березня
2012 р. кількість членів КС становила приблизно 520 тис. осіб,

з яких 24,1 % мають діючі кредитні договори та 4,6 % — внески (вклади) на депозитних рахунках (рис. 2).
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Станом на 31.03.2012 р. обсяг активів КС-членів ВАКС
становив 816 млн грн, що на
8,4 % більше, порівняно з аналогічним періодом (рис. 3).
При цьому, тренд обсягу активів весь час показував зростаючу тенденцію; середній приріст показника склав приблизно
2,3 % за квартал.
Не зважаючи на зменшення
кількості вкладників у 1-му кварталі 2012 р. порівняно з 1-им
кварталом 2011 р., загальна
сума внесків (вкладів) на депозитні рахунки за цей же період
збільшилась на 6,7 %, що відображено на рис. 4.
При цьому, середня сума
внеску одного вкладника за
аналізований період зросла на
19,2 % та станом на 31.03.2012
склала 23,0 тис. грн.
У структурі загального депозитного портфеля КС-членів
ВАКС продовжують переважати
довгострокові вклади (понад 12
місяців) — 54 %; 40 % складають середньострокові вклади
(від 3 до 12 місяців). Безстрокові та короткострокові вклади в
структурі депозитного портфеля
займають лише по 3 %.
Збільшення депозитного портфеля та велика частка довгострокових вкладів у портфелі
свідчать про те, що вкладники
продовжують довіряти своїм
кредитним спілкам.
Загальний обсяг кредитного
портфеля КС-членів ВАКС на
31.03.2012 р. становив 745 млн
грн, що на 11,5 % більше в порівнянні з аналогічним періодом
2011 р. (рис. 5).
Середній розмір кредиту КСчленів ВАКС за аналізований
період зріс на 20 % та склав 6
тис. грн.
У структурі загального кредитного портфеля КС-членів
ВАКС на кінець 1-го кварталу
2012 року, як і в аналогічному
періоді 2011 р., продовжують

Рис. 3. Динаміка змін обсягів загальних активів КС-членів ВАКС за період,
що аналізується (на кінець періоду)

Рис. 4. Динаміка змін обсягів депозитного портфеля КС-членів ВАКС
за період, що аналізується (на кінець періоду)

Рис. 5. Динаміка змін обсягів загального кредитного портфеля КС-членів
ВАКС і змін обсягів загальної заборгованості за неповерненими
та простроченими кредитами
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переважати споживчі кредити,
частка яких у портфелі досягає
64 % його обсягу.
Проте, за цей же період, частка житлових кредитів зросла
на 2 % і становила 20 % портфеля, а частка селянських кредитів — на 1 % та займала 4 %
портфеля. Частки фермерських
і комерційних кредитів у структурі портфеля не змінилися й
становила 3 і 9 % відповідно
(рис. 6). Слід звернути увагу, що
в 1-му кварталі 2012 р., в порівнянні з 1-им кварталом 2011
р., заборгованість за неповернутими та простроченими кредитами КС-членів ВАКС зросла на
6,5 %, але при цьому її частка в
кредитному портфелі знизилась
з 14,6 до 14,0 % (рис. 5).
Таке покращення якості кредитного портфеля, як правило,
відбувалось за рахунок більш
жорсткого кредитного моніторингу та виваженої послідовної
роботи кредитної спілки з боржниками.
Загальний капітал КС-членів
ВАКС станом на 31.03.2012 р.
склав 206 млн грн, що на
15,1 % більше в порівнянні з
аналогічним періодом 2011 р.

(рис. 7.). Основну частку капіталу склав резервний капітал,
який протягом цього ж періоду
зріс на 21,8 % й становив 68 %
від обсягу капіталу.
Зростання резервного капіталу дає можливість говорити
про стабільність і надійність
КС-членів ВАКС на ринку кредитної кооперації України.
Підсумовуючи, слід зауважити, що в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства й часткової втрати
довіри населення до кредитних
установ, за період з 1-го кварталу 2011 р. до 1-ого кварталу
2012 р., все ж таки спостерігається зростання основних показників
діяльності
КС-членів
ВАКС.
При цьому, не зважаючи на
зменшення загальної кількості
членів кредитних спілок, відбувалось зростання загальних обсягів кредитного та депозитного
портфеля КС-членів ВАКС, відповідно, це призвело до зростання загальних активів.
Слід відзначити, що завдяки
послідовній і систематичній
роботі фахівців кредитних спілок з боржниками та прийнят-

тю більш виважених рішень
кредитних комітетів при видачі
кредитів членам кредитних спілок, в кредитному портфелі
зменшується частка заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами.
Зростання загального капіталу КС-членів ВАКС відбувається за рахунок збільшення
кредитними спілками резервного капіталу, а, відповідно, підвищується капіталізація та зменшуються ризики в діяльності
спілки.
Вищезазначене свідчить, що
КС-члени ВАКС зосередили увагу:
на активних користувачів
фінансових послуг;
покращенні диверсифікації
кредитного портфеля за рахунок збільшення різних за
цілями фінансових кредитних продуктів;
покращенні якості кредитних портфелів за рахунок
зменшення обсягів прострочених та неповернених кредитів, що дозволило зменшити ризики та підвищити надійність, стабільність розвитку на ринку.

Рис. 6. Структура кредитного портфеля КС-членів ВАКС на кінець 1-го кварталу 2011 та 2012 року
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Рис. 7. Динаміка капіталу КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
Підготовлено аналітиками Всеукраїнської асоціації кредитних спілок

Аналіз звітних даних кредитних спілок-членів ВАКС,
які працюють у Чернігівській, Львівській,
Рівненській областях та АР Крим
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) проаналізувала звітні дані кредитних
спілок-членів ВАКС, які працюють в Чернігівській, Львівській, Рівненській областях та
АР Крим. Такий вибір щодо окремого аналізу звітних даних КС обумовлений двома обставинами: по-перше, у цих регіонах кількість кредитних спілок-членів ВАКС протягом останніх
років є фактично незмінною; по-друге, у цих регіонах у 2008—2011 рр. за даними ВАКС, проводилась систематична робота з фінансової просвіти членів кредитних спілок. Так за
останній час було проведено 181 тренінг-семінар і надано близько 1 000 додаткових консультацій, майже 2,5 тис. осіб взяло участь у цьому навчанні.
Головна
мета
фінансової
просвіти — надати практичні
знання споживачам фінансових
послуг щодо ухвалення виважених рішень при укладанні угод,
предметом яких є фінансові
зобов’язання. Виважене рішення споживача, котрий бере на
себе фінансове зобов’язання,
закладається в основу фінансової стабільності кредитної спілки. Впроваджуючи навчання та

консультування з основ фінансової грамотності для своїх дійсних і потенційних членів, кредитна спілка не повинна розраховувати на швидку віддачу
у вигляді якісного позичальника
чи то вкладника, ця робота розрахована на майбутнє й дає
позитивні наслідки тільки з часом.
Аналізуючи ситуацію в зазначених регіонах, слід конста-

тувати: заборгованість за кредитами тут зменшується, а кредитування — збільшується. Відповідно, фінансову просвіту
можна розглядати як один із
засобів впливу на членів спілки,
завдяки якому позичальники
починають відповідальніше ставитися до отримання кредиту.
Треба наголосити й на тому, що
завдяки тренінгам з фінансової
просвіти кредитні інспектори
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починають більше розуміти позичальника, що дозволяє їм
краще доносити інформацію
про фінансові послуги, крім
того, отримані знання зменшують вірогідність помилкової
оцінки позичальника. Аналіз
даних, наданих кредитними
спілками зазначених областей,
свідчить, що кожен п’ятий позичальник КС пройшов курс з
фінансової просвіти й здатен
оцінити свої можливості та необхідність в отриманні чергового кредиту. Втім, не зважаючи
на велику роботу кредитних
спілок в напрямку фінансової
просвіти, недовіра населення
України до фінансових установ,
що має місце в останній час,
призвела до зменшення кількості членів у кредитних спілках
АР Крим, Чернігівській та Рів-

ненській обл. (Рис. 1), і тільки в
Львівській обл. спостерігається
невелике зростання загальної
кількості членів КС.
Станом на 31.12.2011 р. членами КС АР Крим були 6 682
особи, з яких 11,8 % мали внески на депозитних рахунках, а
39,8 % — діючі кредитні договори; членами КС Чернігівської
обл. були 16 167 осіб, з яких 5 %
мали внески на депозитних рахунках, 27,4 % — діючі кредитні договори; кількість членів КС
Львівської області становила
133 270 осіб, з яких 3,5 % мали
внески на депозитних рахунках
та 15,6 % — діючі кредитні договори; членами КС Рівненської
області були 5 811 особи, з яких
4,1 % мали внески на депозитних рахунках і 17,6 % — діючі
кредитні договори. За звітний

період у КС АР Крим збільшилась кількість активних учасників: серед вкладників на 7,3 %,
серед позичальників — на 4,9
%; на 2,4 % зросла активність
позичальників у КС Рівненської
облі. В інших областях за цей
же період кількість вкладників і
позичальників зменшилась.
Відзначимо,
що
відсоток
зменшення
фізичних
осібчленів досліджуваних КС варіюється від 1 до 12 %, а в деяких
КС відбувався приріст членів
(не зважаючи на те, що в середньому по КС-членам ВАКС відбулось зменшення членів на 9,5
%), у той час як по всіх кредитних спілках, внесених до Державного реєстру фінансових
установ, за даними Нацкомфінпослуг, відзначено спад у кількісному складі членів до 32,3 %.

Рис. 1. Темп приросту кількості членів у кредитних спілках-членах ВАКС Чернігівської, Львівської,
Рівненської областей та АР Крим

Зменшення активності членів КС не вплинула на зміни в
фінансових показниках КС, що
досліджуються. Зростання основних показників діяльності КС
вказує на стійке фінансове становище КС Чернігівської, Львівської, Рівненської областей та
АР Крим у порівнянні з загальною тенденцією в кредитних
спілках-членах ВАКС. Проте, у
загальному тренді показника
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активності вкладників залишились вкладники КС Львівської
області. У той час, як загальний
обсяг кредитного портфеля КС
Львівської області за звітний
період зріс на 19,3 % (див. таблиці), а обсяг депозитних рахунків — на 9,6 %. (Рис. 2). Наслідком зростання довіри до кредитних спілок в АР Крим і Чернігівській обл. є збільшення кредитного та депозитного портфе-

лів відповідно на 18 та 26,2 % в
АР Крим і на 10 % і 13 % у Чернігівській обл. Привертає увагу
те, що тенденції змін основних
фінансових показників КС у
розрізі досліджуваних областей
відрізняються від тенденцій
показників усіх кредитних спілок-членів ВАКС. Кредитний та
депозитний портфелі кредитних
спілок членів ВАКС у 2011 році
зменшилися відповідно на 3 та
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2,5 %, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. (по усіх
кредитних спілках, внесених до
Державного реєстру фінансо-

вих установ спостерігається
зниження кредитного та депозитного портфелів відповідно
на 33,2 та 27,9 %), а основні

показники КС, що розташовані
в 4 досліджуваних областях,
збільшилися від 9 до 60 % (Рис.
2).

Рис. 2. Темп приросту основних показників діяльності членів ВАКС Чернігівської, Львівської, Рівненської областей
та АР Крим

Зростання кредитного портфеля супроводжувалось зростанням ризику простроченості
й неповернення кредитів, що і
відбувалося протягом 2011 р. у

КС АР Крим на 7,6 % та в КС
Львівської обл. на 6,6 % (Рис. 3).
У 2011 р. в КС проводилась активна робота щодо зменшення
прострочення по сплаті за кре-

дитами в Чернігівській та Рівненській областях, про що свідчить зменшення суми заборгованості в порівнянні з 2010 р.
відповідно на 13 та 35,8 %.

Рис. 3 Темп приросту заборгованості за
неповерненими та
простроченими кредитами членів ВАКС
Чернігівської, Рівненської, Львівської областей та АР Крим

Аналіз структури та динаміки змін у загальному кредитному портфелі досліджуваних кредитних спілок виявив певну
тенденцію (Рис. 4).
У структурі кредитного портфеля КС Чернігівської обл. збільшилась частка житлових кредитів — на 8,1 %. Фактично КС
Чернігівської обл. у 2011 році
припинили надавати кредити
фермерським господарствам.

Саме споживчі, комерційні
та житлові кредити є основними кредитами, за якими здійснюються операції в КС АР
Крим. Частка за цими кредитами в кредитному портфелі КС
АР Крим майже не змінилися,
виключенням є зростання на
44,6 % житлового кредитування.
Слід зазначити впровадження протягом 2011 р. такого ви-

ду кредитування, як селянський
кредит.
На кінець 2011 р. сума за
селянськими кредитами склала
113 401 грн. Спостерігається
спрямованість КС на певні види кредитування, що пояснюється територіальними особливостями регіону, його рекреаційною направленістю, тому
фермерське та селянське кредитування тут є менш доцільним.
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Рис. 4 Структура
кредитного портфеля членів ВАКС Чернігівської, Львівської,
Рівненської областей
та АР Крим

Що стосується КС Львівської
обл., найпоширенішим кредитом у структурі кредитного
портфеля є все той же споживчий кредит і кредити «на інші
потреби». На кінець 2011 р. ці
види кредитів склали 33,74 та
37,69 млн грн відповідно.
Кредитування фермерського
та сільського господарства майже не здійснювалося.
Як видно з рис. 4 структура
кредитного портфеля в порівнянні з кінцем 2010 р. та кінцем 2011 р. майже не змінилася. Лише на кілька відсотків
зменшилась частка споживчих
кредитів.
Структура кредитного портфеля КС Рівненської обл. підтверджує
сконцентрованість
кредитних спілок на споживчому кредитуванні та кредитуванні інших потреб населення.
Така політика управління
кредитним портфелем призвела
до зменшення доходу та збільшення заборгованості за кредитами.
Саме диверсифікація кредитного портфеля протягом 2011
р. гарантувала КС Рівненській
обл. зростання доходів і зниження рівня прострочення на
35,8 %. Частка житлового та
селянського кредиту в кредит24

ному портфелі зросли і на кінець 2011 р. становили 20 і
13 % відповідно.
Слід звернути увагу, що в
2010 р. цей вид кредитування
взагалі не використовувався.
З табл. 2 помітно, що кредитні спілки Львівської обл. активно кредитують за всіма видами
кредитів. Про це свідчить найнижча загальна середньозважена ставка заборгованості кредитного портфеля серед аналізованих областей.
Споживче кредитування займає левову частку серед загального кредитування, з кількістю в 11 842 кредитів. Найбільше споживчих кредитів було
надано КС Львівської області, а
саме 8 800 кредитів з середньою сумою кредиту 3,83 тис.
грн. Кількість споживчих кредитів, наданих КС АК Крим,
склала 1 778 договорів, середня
сума кредиту становила 10,14
тис. грн.
Не зважаючи на високий
відсоток (в середньому 52 %),
члени кредитних спілок часто
користуються кредитами на
інші потреби.
У Львівській, Чернігівській
областях та АР Крим спостерігалося активне кредитування за
житловими кредитами. І оскіль-

ки середня сума житлового кредиту складає близько 10 тис.
грн, основною метою його використання є відновлювальні та
ремонтні роботи.
Значну частку в кредитному
портфелі кредитних спілок АР
Крим та Львівської обл. займають комерційні кредити з середньою сумою 61,48 тис. та 29,5
тис. грн відповідно.
Найгірша ситуація спостерігалася по фермерському кредитування, де за звітний період
було надано лише 30 кредитів
на загальну суму 578 тис. грн. У
Рівненській і Чернігівській областях кредитування за цим
видом взагалі не здійснювалося.
Висновок
На нашу думку, одним з
найбільш результативних способів досягнення зростання фінансових показників кредитних
спілок є впровадження в цих
областях фінансової просвіти
населення.
Завдяки плідній співпраці
працівників фінансових установ з членами кредитних спілок
відбулося збільшення кредитного та депозитного портфелів,
зниження заборгованості, впровадження видів кредитів, що
раніше не використовували.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Загальні активи КС, тис. грн
Загальний обсяг
кредитного
портфеля, тис.
грн
Загальний обсяг
внесків членів
КС на депозитні
рахунки, тис.
грн
Капітал КС,
тис. грн
Кількість фізичних осіб, які є
членами КС,
осіб
Кількість вкладників КС, осіб
Кількість позичальників КС,
осіб
Загальний обсяг
заборгованості
за неповерненими та простроченими кредитами, тис. грн
1-й рівень прострочення
2-й рівень прострочення
3-й рівень прострочення
Неповернені
(понад 12 міс.
простроченості)
Комерційні кредити, тис. грн

Показники

18 035,1

16 237,4

13 531,4

3 366,4

16 167

813

4 437

2159,1

885,1

284,8

78,9

910,3

325,3

14 535,7

11 726,8

2 957,3

17 660

827

4 608

2 445,7

615,3

294,5

411,1

1 124,7

363,4

31.12.2011

16 409,3

31.12.2010

КС Чернігівської області
Станом на

-12,0

-24,0

-421,0

-3,0

30,0

-13,0

-4,0

-2,0

-9,0

12,0

13,0

10,0

9,0

Темп
приросту
2011/
2010,
%

6 423,5
9 775,4

9 615,5

618,3

1,7

2,9

-1,2

-19,2

78,9

1 290,1
495,8

7,6

4,9

7,3

-1,4

16,1

26,2

18,0

19,7

Темп
приросту
2011/
2010, %

8 827,8

2 657

791

6 239,8

625,9

613,7

721,3

8 200,6

2 534

737

6 682

20 686,0

17 821,0
6778

24 158,0

42 466,7

47 939,8

31.12.2011

19 148,1

35 993,1

40 053,1

31.12.2010

КС АР Крим
Станом на

4 649
20 770

5 230
21 602

3 658,3
15 109,9

10 898,6

1 591,0

1 400,2
3 735,6

957,1

1 583,5
656,7

1 515,3

7 789,9

133 270

126 948

7 307,8

30 238,2

38,6

-2,1

13,

45,8

4,5

6,6

-3,9

-11,1

5,0

20,3

9,6

19,3

107 190,3

78 643,0

14,7

Темп
приросту
2011/
2010, %

123 792,9

31.12.2011

25 130,7

71 751,3

89 827,2

108 000,0

31.12.2010

КС Львівської області
Станом на

7,0

1 125,5

353,1

153,5

80,3

1 712,4

1 001

252

6 616

1 487,8

6 645,2

9285,3

9 499,3

31.12.2010

18,0

879,6

55,9

45,0

119,1

1 099,6

1,0

0,2

5,8

2 494,9

7 603,5

11 120,6

11 180,6

31.12.2011

157,1

-21,8

-84,2

-70,7

48,3

-35,8

2,4

-5,2

-12,2

67,7

14,4

19,8

17,7

Темп
приросту
2011/
2010,
%

Таблиця 1
КС Рівненської області
Станом на

Аналіз показників діяльності кредитних спілок (членів ВАКС) Чернігівської, Львівської, Рівненської областей та АР Крим станом на 31.12.2010 та 31.12.2011 р.

-17,0
7,0

2 432,6

10 129,2

2 857,5

9 437,2

47,0

3 256,2

1 738,6

15,0

0,0

94,0

0,0

79,6

59,4

56,5

276,6

18 033,6

16 423,1
389,6

9,8

44,6

14 231,0

9 838,4

-27,2
1 119,4

36,6
113,4

9,3

50,3

31 038,4

32 841,3

14 581,4

196,4

271,1

37 686,9

33 736,7

19 790,2

325,6

541,0

21,4

2,7

35,7

65,8

99,6

255,9

1 560,7

73,7

0,0

0,0

653,6

1 218,3

559,8

376,0

0,0

155,4

-21,9

659,6

-

-

42,5

33,3

37,9

42,9

37,9

40,8

43,6

за комерційними

за фермерськими

за селянськими

за житловими

за споживчими

за кредитами на
інші потреби

% ставка

загальна середньозважена ставка заборгованості

Вид кредиту

8560

8800

3086

53

28

633

кількість
кредитів

37 687

33 737

19 790

326

541

15110

сума
тис.
грн

Львівська область

4,40

3,83

6,41

6,15

19,32

23,87

середня
сума
наданого кредиту,
тис грн.

49,8

42,8

50,8

31,2

-

29,5

42,9

%
ставка

248

769

78

23

0

47

кількість
кредитів

1549

5968

1163

1938

0

773

сума
тис.
грн

6,25

7,76

14,91

84,26

-

16,45

середня
сума наданого
кредиту,
тис грн.

Рівненська область

43,2

44

37,5

35,7

57,2

44,5

43,1

% ставка

77

1778

847

20

2

159

кількість
кредитів

277

18034

14231

113

37

9775

сума
тис.
грн

3,60

10,14

16,80

5,65

18,50

61,48

середня
сума
наданого кредиту,
тис грн.

Автономна Республіка Крим

68,2

40,1

47,3

39

-

35,8

48,7

3497

495

644

19

0

19

10129

2433

3256

94

0

326

2,90

4,92

5,06

4,95

-

17,16

Чернігівська область
середня
сума
кіль%
сума
надакість
ставтис.
ного
крека
грн
кредитів
диту ,
тис
грн.

Таблиця 2

Основні показники кредитної діяльності кредитних спілок членів ВАКС) Чернігівської, Львівської, Рівненської областей та АР Крим станом на 31.12.2010 та 31.12.2011 р.

Селянські кредити, тис. грн
Житлові кредити, тис. грн
Споживчі кредити, тис. грн
Кредити на
інші потреби,
тис. грн

Фермерські кредити, тис. грн

Травень — Червень 2012

Думка керівників місцевих асоціацій кредитних спілок
Щодо формування структури загального кредитного портфеля
Олена МАКОВІЙ, голова правління Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок:
«Формування структури загального кредитного портфеля кредитних спілок Чернігівської області зумовлено особливостями зайнятості населення цього регіону, відповідно одними з найпоширеніших видів є споживче кредитування та кредитування сільських виробників».
Ольга ІГНАТЬЄВА, голова правління Рівненської асоціації кредитних спілок:
«На формування структури кредитного портфеля кредитних спілок Рівненської області впливають
різні чинники: головними з них є попит на кредити й кредитна політика конкретної спілки. Проаналізувавши пропозиції по кредитам зауважу, що кожна спілка, формуючи кредитний портфель, зважає
на потреби своїх позичальників. На основі потреб позичальників формується й кредитна політика,
але виваженість у пропозиціях кредитних послуг — це головний фактор успіху кожної кредитної спілки. Кожна спілка до кредитної політики підходить індивідуально, проте основою для ухвалення будьяких рішень у цьому напрямку є диверсифікація ризиків кредитного портфеля».
Людмила КИРПА, голова правління Кримська асоціація кредитних спілок:
«Структура кредитного портфеля формується, виходячи з фінансових можливостей кредитної спілки. Портфель обсягом 300—500 тис. грн зазвичай складають споживчі й соціальні кредити, у портфель обсягом 1—2 млн грн будуть входити переважно ті ж самі кредити, у той же час 10—12 % кредитів у такому портфелі може припадати на розвиток сільського господарства. При активах кредитної спілки понад 3 млн грн кредитна політика фінансової установи може бути спрямована на комерційні кредити, які повинні забезпечувати розвиток того регіону, де працює спілка».
Петро МАКОВСЬКИЙ, голова ради Львівська асоціація кредитних спілок:
«На формування кредитного портфеля спілок Львівської області серйозно вплинула співпраця з Львівською обласною державною адміністрацією (ЛОДА) за програмою енергозбереження. Доля таких кредитів в портфелі кредитних спілок, які входять до Львівської асоціації, складає від 10 до 30 %. З 2012 р.
кредитні спілки розпочали нову програму з ЛОДА — компенсація кредитів в агросекторі, де кредитні
спілки ЛАКС також визначено партнерами».

Щодо впровадження фінансової просвіти у кредитних спілках
Олена МАКОВІЙ, голова правління Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок:
«Завдяки фінансовій просвіті кредитні спілки Чернігівської області змогли пояснити своїм дійсним і
потенційним вкладникам і позичальникам, як правильно оцінювати можливості при ухваленні рішення щодо отримання тих чи інших фінансових послуг, як грамотно вести родинний бюджет, в який
спосіб переконатися, що кредитна спілка є надійною фінансовою установою тощо. Тепер члени кредитних спілок приходять до нас не тільки щоб отримати кредит або покласти депозит, а й за порадами».
Петро МАКОВСЬКИЙ, голова ради Львівська асоціація кредитних спілок:
«По перше, Львівська асоціація кредитних спілок вже 3 роки системно займається фінансовою просвітою. Наприклад, протягом останніх 3 років КС «Вигода» підготувала 25 фінансових консультантів у
філіях, завдяки цій роботі понад 1 000 членів КС отримали первині знання з фінансової грамотності.
Ми випустили кооперативний календар на 2012 рік, темою якого стала фінансова просвіта, його можна проглянути на сайті Всесвітнього фестивалю Українських кредитних спілок (www.wfucu.org.ua).
Після отримання консультацій люди більш зважено ставляться до прийняття фінансових рішень.
Фінансову просвіту можна також розглядати як інструмент маркетингового ходу кредитних спілокчленів ЛАКС».
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Ольга ІГНАТЬЄВА, голова правління Рівненської асоціації кредитних спілок:
«Впровадження фінансової просвіти в кредитних спілках Рівненської області — це тривалий процес,
оскільки за допомогою фінансової просвіти спілки виховують культуру споживання фінансової послуги.
Конкретними результатами фінансової просвіти ми можемо назвати виваженість позичальників на
етапі прийняття рішення про необхідність і вигідність кредиту, збільшення кількості вкладників на
основі ідеї про формування заощаджень на випадок непередбачуваних подій, планування досягнення
фінансових цілей в майбутньому. Позитивним чинником є фінансове просвітництво щодо існування
псевдо кредитних організацій, що в свою чергу зменшило рівень ображених і незадоволених людей.
Основним стимулюючим чинником фінансового просвітництва в кожній кредитній спілці є прагнення
мати фінансово грамотних членів своєї спілки — як позичальників, так і вкладників. Конкретними
кроками впровадження фінансової просвіти стала спочатку підготовка власних працівників до фінансового консультування, а надалі — індивідуальні консультації, тренінги, семінари, розповсюдження
буклетів і брошур. Сьогодні прийнято рішення відкрити при кожній спілці, яка входить до Рівненської
асоціації кредитних спілок, консультаційний пункт з питань фінансової просвіти з визначеними годинами роботи. При обласній асоціації за сприяння КС «Довіра» відкрито Школу фінансової грамотності,
де проводять тематичні заняття, КС «Захід Капітал» безкоштовно розповсюджує книгу «Куди краще
всього вкласти гроші?», автором якої є голова правління Олександр Бахмачук, КС «Рівненщина» в особі
заступника голови правління Святослава Клічука в рамках програми «Фінансова просвіта населення
Рівненської асоціації кредитних спілок» реалізує інформаційну кампанію в інтернет-виданнях».
Людмила КИРПА, голова правління Кримська асоціація кредитних спілок:
«Наслідком діяльності кредитної спілки щодо впровадження фінансової просвіти своїх членів є збільшення кількості людей, які хочуть взяти кредит саме в кредитній спілці, відповідно зростає і кількість членів спілок. Людина, котра вперше приходить до кредитної спілки за кредитом, отримує таку індивідуальну консультацію, яка дозволяє вирішити проблему цієї людини: їй пропонують оптимальну суму кредиту, строки повернення або й користування кредитною лінією».

Щодо впровадження селянського та фермерського кредитування
Олена МАКОВІЙ, голова правління Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок:
«Цього року кредитній кооперації в Україні виповнюється 20 років. У порівнянні з іншими країнами, де
ці фінансові установи пройшли довгий еволюційний шлях свого становлення, українські кредитні спілки роблять тільки перші кроки. Відповідно одні види кредитних продуктів уже користується попитом серед населення Чернігівщини, а інші — тільки починають розвиватися. До останніх належить
селянське й фермерське кредитування. Ці кредити є складними з точки зору забезпечення, ризиків,
пов’язаних з особливостями й змінами кліматичних умов, тощо, тому наразі поки що кредитні спілки
видають такі кредити під високі відсотки й на невеликий термін. Однак сподіваємося, що кредитування фермерських і селянських господарств, окремих фермерів згодом розвиватиметься й стане взаємовигідною справою».
Ольга ІГНАТЬЄВА, голова правління Рівненської асоціації кредитних спілок:
«Селянські та фермерські кредити — це кредити із додатковими ризиками (законодавство, погодні
умови, врожайність, хвороби, нестабільність цін на продукцію), тому для кожної кредитної спілки в
першу чергу стоїть питання: «Яку кількість такого виду кредитів може дозволити собі спілка та як
за такими кредитами вибудувати кредитну політику із мінімальним рівнем ризику?». Саме тому,
для кожної спілки, яка надає селянські та фермерські кредити, повинно стати додатковим навантаженням постійне супроводження не лише стану кредитного договору, але й стану селянського або
фермерського господарства. Іншими словами, потрібно виховати не лише культуру кредитування на
селі, а й культуру підприємництва. Інформаційна підтримка селянина (навчання основам фінансового аналізу, впровадження інноваційних технологій у діяльності, організація менеджменту та маркетингу, створення ринку збуту) є запорукою його процвітання, прибутків, що водночас дає такі ж результати й фінансовій установі. Але чи має час на це кредитна спілка, чи є це її прямим обов’язком?
Відповідь «ні», та ці питання й зумовлюють обережність у кредитуванні селянських і фермерських
господарств».
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Людмила КИРПА, голова правління Кримська асоціація кредитних спілок:
«Активно впроваджувати кредитування сільських і фермерських господарств заважає відсутність у
розпорядженні кредитної спілки довгих і дешевих ресурсів, а відповідно неможливість надавати
«дешеві» кредити (під 12—15 %), які необхідні фермерським і селянським господарствам. Зараз селянські та фермерські кредити за процентними ставками стоять в одному ряду з кредитами на ремонт
та реконструкцію майна, за якими процентна ставка складає 39—42 % річних».
Петро МАКОВСЬКИЙ, голова ради Львівська асоціація кредитних спілок:
«Можу навести декілька проблем, що стають на заваді активного кредитування сільський і фермерських господарств, зокрема, це — нестача знань, великі та різноманітні ризики, притаманні сільськогосподарському ринку, відсутність системного позитивного досвіду роботи з сільгоспвиробниками.
Вирішення цих проблем можливо завдяки створенню «Центра навчання та методологічної підтримки», якій ініціює проект «Агроінвест».

Щодо заходів, які можуть покращити співпрацю між членами кредитних спілок
та самою фінансовою установою
Олена МАКОВІЙ, голова правління Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок:
«Покращити співпрацю між членами кредитних спілок та самими спілками зможуть такі заходи, як
Дні відкритих дверей, а також роз’яснювальні статті в ЗМІ й на стендах у КС, індивідуальні зустрічі
з членами спілок тощо».

Ольга ІГНАТЬЄВА, голова правління Рівненської асоціації кредитних спілок:
«Відкритість — ось основний критерій співпраці між членами кредитних спілок і кредитною спілкою.
Тому я вважаю, що всі заходи, які відповідають цьому критерію, є результативними. Проведення загальних зборів, зустрічі з вкладниками та позичальниками, проведення Днів відкритих дверей, семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій, розповсюдження буклетів, брошур, книжок, благодійні
проекти на благо членів кредитних спілок, організація екскурсій та спільних туристичних подорожей,
відкриття консультаційних пунктів і шкіл фінансової просвіти — все це є запорукою гарних взаємин і
процвітання членів кредитної спілки разом із своєю кредитною спілкою».
Людмила КИРПА, голова правління Кримська асоціація кредитних спілок:
«Виконання органами управління кредитної спілки всіх принципів кредитної кооперації безсумнівно
покращить «клімат» у кредитній спілці, крім того, кредитні спілки мають діяти щонайбільше в рамках однієї області. Можливість прийти на допомогу будь-якому члену кредитної спілки в будь-який
час залежить від фінансових можливостей спілки, тому для кожної кредитної спілки важливо мати
доступ до ресурсів ОКС (Об’єднаної кредитної спілки) й отримувати від неї фінансову підтримку».
Петро МАКОВСЬКИЙ, голова ради Львівська асоціація кредитних спілок:
«Це заходи, пов’язані з використанням скооперованості членів як впливового ресурсу для подальшого
розвитку взаємокооперації та економічної самореалізації цих груп. Стрийська кооперативна ініціатива, яку започаткувала КС «Вигода», направлена саме на це. Однак, необхідно додати ще не менш важливі компоненти, а саме духовний цемент — ДОВІРУ та КУЛЬТУРУ.
Власне, такі дії, пов’язані між собою, дають результат. Прикладом такої взаємодії можна вважати
комплекс заходів у рамках проведення Всесвітнього фестивалю Українських кредитних спілок, з 7 до
22 липня, у м. Стрий».

Підготовлено аналітиками Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
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Те, чому раніше не вчили

Щ

оденна робота з членами
кредитних спілок дає свої
результати, про що свідчать
підсумки програми з фінансової
просвіти за темою «Управління
боргом», яку реалізувала Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок разом з партнерами Макрофінансовим центром (Польща) та фінансований фондом
Сіti. Цей проект розпочався в
січні 2012 року в місті Львів з
тренінгу для тренерів, під час
якого учасники отримали практичні знання та навички ведення тренінгів і консультування.
У тренінгу могли брати участь
усі бажаючи представники від
кредитних спілок-членів ВАКС.
Перший етап
Була набрана група, в яку
ввійшли 23 представники кредитних спілок. Протягом п’яти
днів вони опановували техніку
викладання та консультування
дорослих.
Після закінчення цього тренінгу учасниками мали підтвердити свої знання: провести тренінги для членів обраної кредитної спілки, а також консультувати пересічних громадян, які
мали фінансові труднощі.
Зокрема, майбутні тренери
під час тренінгів і консультацій
розповідали громадянам про те,
як вести особисті фінанси, які
фінансові інструменти існують,
наскільки важливо планувати
родинний бюджет, як правильно розраховувати вартість кредиту, для чого існує «подушка
безпеки» тощо.

Підсумки першого етапу
Проведено 40 тренінгів, в
яких взяли участь 423 учасника, додатково консультації
отримали 155 членів кредитних спілок. Загальна кількість
громадян, котрі взяли участь у
навчальних заходах, склала 578
осіб.
Другий етап
За умовами проекту, після
проведення тренінгів і консультацій, майбутні тренери через
два місяці мали вибірково опитати учасників тренінгів і тих,
кого вони консультували. Таким
чином, тренери мали оцінити,
наскільки їхні тренінги й консультації були корисними. Результати такого опитування свідчать, що роботу з фінансової
просвіти пересічних громадян
потрібно продовжувати.
Інформація, надана тренерами, допомогла не тільки вирішити проблеми окремих членів
кредитної спілки, а й покращити фінансові показники самої
фінансової установи. Люди, котрі взяли участь у тренінгу чи
отримали консультацію, почали
відповідальніше ставитися до
позики.
На момент цього опитування
більшість уже скористалися
отриманими знаннями самостійно чи допомогли рідним порадами.
Ось деякі висновки проведеної роботи:
Фінансова безпека кредитної
спілки залежить не тільки від

фінансових показників її діяльності, а в першу чергу від якісних позичальників і вкладників,
які й творять фінансовий стан
КС.
Постійне інформування членів КС про діяльність кредитної
спілки.
Впровадження фінансовонавчальних програм для членів
КС, формування таким чином
позитивного та фінансово стабільного іміджу довіри до КС.
Консультування членів КС
при надані фінансових послуг
наглядно довело, що більшість
потреб, на які людина бере кредит, не є нагальними чи не потребує коштів, зазначених у кредитній заявці, у свою чергу це
призводить до тяжких фінансових наслідків як для позичальника, так і для самої кредитної
спілки.
Планування та ведення сімейного бюджету членами КС
допомагає більш зважено ставитися до взяття кредиту, а
також почати робити зважені
заощадження, що веде до більш
стабільної робот КС.
Кожна кредитна спілка сама
творить свою політику по відношенню до своїх членів, але треба погодитися з твердженням,
що завжди легше працювати,
коли тобі допомагають.
А щоб почали допомагати
потрібно самим протягнути руку допомоги, коли цього потребує інша людина. Фінансова
просвіта іноді і є тією допомогою.

Є новини, якими Ви хочете поділитися з колегами?!
Надсилайте інформацію
до редакції «Вісника кредитної кооперації»
Електронна адреса: nagrebelna@vaks.org.ua
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Кредитні спілки розповідали про себе відвідувачам
«Європейського містечка»

Кредитні спілки розповідають про свою діяльність відвідувачам «Європейського містечка»

3–4

червня у центрі
Києва, під Аркою
Дружби Народів, відбувалась
презентація кредитних спілок
України
в
рамках
«Європейського Містечка». Представники Всеукраїнської асоціації
кредитних
спілок
та
ОКС
«Програми захисту вкладів» за
підтримка німецького Проекту
технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в

сільській місцевості» DGRV/GIZ
протягом двох днів інформували відвідувачів «Європейського
Містечка» про роботу кредитних
спілок України.
У рамках «Європейського
містечка», 15—16 червня (м.
Київ, під Аркою Дружби Народів), відбулися тематичні дні —
«Сталий економічний розвиток». Організатор заходів —
Німецьке товариство міжнарод-

ного співробітництва GIZ. У тематичних днях взяли участь
представники Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок,
партнери німецького Проекту
технічної
допомоги
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»
DGRV/GIZ
кредитна
спілка
«Вигода», яку представляла голова правління Марія Сюма, та
кредитна спілка «Косівська»,
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яку представляла голова правління Оксана Довгун.
15 червня Марія Сюма розповіла присутнім, як кредитна
спілка «Вигода» бере участь у
впровадженні державних програм енергоефективності. Зокрема, пані Марія говорила про
переваги впровадження енергозберігаючих технологій на Львівщені та роль кредитних спілок
у цьому, непростому, але дуже
важливому, процесі. Після презентації пані Марія відповіла на
численні запитання учасників.

16 червня Оксана Довгун
показала присутнім, в який
спосіб кредитні спілки підтримують розвиток зеленого туризму в Україні. Так пані Оксана
розповіла учасникам про роль
кредитної спілки «Косівська» у
створені зеленого туризму на
Косивщені, зупинилася на існуючих в цьому напрямку проблемах і шляхах їх вирішення спільними зусиллями — підприємців і кредитної спілки.
Особливу увагу пані Оксана
звернула на те, як зелений ту-

ризм вплинув на розвиток регіону. «Кредитна спілка стала
той силою, яка зосередила навколо себе людей та направила
їх кошти на розвиток регіону»,
— підсумувала свій виступ Оксана Довгун.
Крім українських партнерів і
представників державних органів у виступах і дискусіях взяли
участь представники проектів
Європейської Комісії, USAID,
Європейського банку реконструкції та розвитку й багато інших.

Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики)
провела конкурс малюнка на асфальті — з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей

Кредитна спілка переймається
дозвіллям молоді не тільки
в Міжнародний день
захисту дітей
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Кредитна спілка «Самопоміч» кожного року проводить конкурс малюнка

З

нагоди Міжнародного дня
захисту дітей, 1 червня
2012 р., кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики) провела в
своєму місті конкурс малюнка
на асфальті на тему «Дитинство
планети мрій, бажань».
До участі в конкурсі були
запрошені всі діти міста Заліщики. Виявили бажання взяти
участь у цьому заході близько
30 дітей, серед яких — 5 дітей
зі школи-інтернату.
За умовами конкурсу учасники протягом двох годин у

малюнках відображали свої мрії
й бажання. Більшість малюнків
було присвячено футбольному
чемпіонату «Євро-2012».
Переможців конкурсу обирали за такими критеріями: майстерність, творчий підхід, оригінальність і відображення теми.
Усі учасники конкурсу отримали солодощі від кредитної
спілки, а переможці — грамоти
й грошові призи.
«Цей конкурс, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей,

кредитна спілка проводила вперше. Ми плануємо зробити його
щорічним та організовувати не
тільки в м. Заліщики, а й у всіх
населених пунктах, де працюють філії спілки. Кредитна спілка «Самопоміч» кожного року
проводить конкурс малюнка,
тільки на різні теми й з різних
нагод», — розповідає голова
правління кредитної спілки Зоряна Розлуцька.

Член ВАКС-кредитна спілка «Оберіг»
виграв суд проти Малинської об’єднаної державної
податкової інспекції Житомирської області
Житомирський апеляційний
адміністративний суд 30 травня 2012 р. розглянув апеляційну
скаргу Малинської об’єднаної
державної податкової інспекції
Житомирської області на постанову Житомирського окружного
адміністративного суду від 1
грудня 2011 р. у справі за позовом кредитної спілки «Оберіг»
до Малинської об’єднаної державної податкової інспекції

Житомирської області про визнання протиправними та скасування податкових рішеньповідомлень.
За результатами розгляду
Житомирський
апеляційний
адміністративний суд ухвалив:
«Апеляційну скаргу Малинської об’єднаної державної податкової інспекції Житомирської
області залишити без задоволення, а постанову Житомирського

окружного
адміністративного
суду від «01» грудня 2011 р. —
без змін».
Ухвала Житомирського апеляційного
адміністративного
суду — у розділі «Судова практика».
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) вітає кредитну спілку «Обергі» (м. Малин)
з цією подією!
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Зміни до ПКУ щодо впорядкування податкового законодавства
28 квітня 2012 р. вступив у дію Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законів України щодо
впорядкування податкового декларування» №
4661-VI від 24.04.2012 р. Цим законом було внесено зміни до п. 167.1, що визначає порядок розрахунку ПДФО по ставках 15 і 17 %. Тож, у п.
167.1 з’явилося посилання на п. 164.6, відповідно до якого: «Під час нарахування доходів у формі
заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, — обов'язкових страхових
внесків до недержавного пенсійного фонду, які
відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму
податкової соціальної пільги за її наявності. При
нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт
(надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». До внесення змін в ПКУ база оподаткування для 17 %
визначалася без зменшення на ЄСВ і ПСП.
Розглянемо на прикладі розрахунок з 28 квітня 2012 року:
Наприклад, ЗП співробітника – 11 000,00 грн
ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ
Якщо у працівника змінилося прізвище?
Працівник при зміні прізвища повинен проінформувати
про ці зміни, надавши відповідні
документи (паспорт, свідоцтво
про шлюб, про розірвання шлюбу, тощо). На підставі зазначених документів готується наказ про зміну прізвища. Наприклад:
На підставі свідоцтва про шлюб
серії___№___ прізвище ________
змінено на ________________. У
зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:
Бухгалтерії,…, внести відповідні
зміни в облікові, фінансові та
інші документи.

На підставі цих документів
вноситься запис про зміну прізвища працівника в його трудову книжку: на титульному ар-
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ЄСВ: 11 000,00 х 3,6 % = 396,00; ПДФО:
(11 000,00 – 396) х 15 % = 1 590,60 (грн).
Наприклад, ЗП співробітника – 20 000,00грн.
ЄСВ: 18 598,00 х 3,6% = 669,53; (18 598,00 –
максимальна сума з якої утримується ЄСВ на
2012 рік) ПДФО:
20 000,00 – 669,53 = 19 330,47;
10 730,00 х 15% = 1 609,50;
(19 330,47 – 10 730) х 17 % = 1 462,08;
1 609,50 + 1 462,08 = 3 071,58 (грн)
Також, законом був встановлений новий порядок декларування доходів. Згідно підпункту «є»
пункту 176.1, «подавати податкову декларацію
за результатами податкового (звітного) року у
строки, передбачені цим Кодексом для платників
податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом
такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших
виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з
трудовими
відносинами
та
за
цивільноправовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує
сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року». Встановлені нові строки подачі
декларації – до 31 грудня наступного за звітним
року (пп. 166.1.2 ПКУ).

куші однією рискою закреслюється попередню прізвище і записується нове, а на внутрішньому боці обкладинки робиться запис про зміну прізвища з
посиланням на документ, засвідчується підписом відповідальної особи та печаткою. Наприклад:
Прізвище ___ змінено на ___ у
зв’язку з укладенням шлюбу.
Підстава: свідоцтво про шлюб
серія ___№___, видане___
Відповідальна особа, підпис, дата

Також, про зміни прізвища
страхувальник
зобов’язаний
повідомляти і органи Пенсійного
фонду України.
Відповідно до п. 4.8 Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове
державне

соціальне страхування, затвердженого постановою Правління
Пенсійного фонду України від 8
жовтня 2010 року №22-2, Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:
-було укладено або розірвано
трудовий
договір
(цивільноправовий договір, крім цивільноправового договору, укладеного з
фізичною особою-підприємцем,
якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у
витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) із застрахованою особою;
-відбулися зміни в П.І.Б.
або в номері ЗО.

Підготувала
Оксана БІЗЕНКОВА,
головний бухгалтер ВАКС
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