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ГОЛОВНА ПОДІЯ

ІІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ
УЧАСНИКІВ РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ:
КРЕДИТНІ СПІЛКИ, ЧИНОВНИКИ Й ЕКСПЕРТИ ОБГОВОРЮВАЛИ
МОДЕЛЬ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
В УКРАЇНІ

Керівники кредитних спілок, представники державних органів влади й іноземні колеги під час
ІІ Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації, 18—22 липня, м. Трускавець

К

ерівники
кредитних
спілок-членів
ВАКС,
представники
Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Української кооперативної ради Канади, Української
федеральної кредитної спілки
(м. Рочестер, США), Національної спілки кредитних спілок та
кооперативів Киргизстану,
Центральної кредитної спілки
Литви, керівник та експерти
Німецького проекту DGRV/GIZ
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»,
представники проекту USAID
«АгроІнвест», ЗМІ й інші заціка-

влені в розвитку української
кредитної кооперації з 18 до 22
липня 2012 р. брали участь
у ІІ Міжнародному науковопрактичному форумі учасників
ринку кредитної кооперації, що
відбувся в рамках Всесвітнього
фестивалю українських кредитних спілок (м. Трускавець —
м. Стрий).
З кожним роком тематика
Форумів, започаткованих Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок (ВАКС), привертає
все більше уваги кредитних спілок, чиновників й іноземних
колег. У цьогорічному форумі
участь взяло близько 100 осіб.
Особливістю ІІ Міжнародного
форуму стало те, що в першій
частині учасники обговорювали
актуальні проблеми й розпові-

дали про свої надбання, друга
ж частина була присвячена духовному збагаченню й представленню кредитного кооперативного руху на Всесвітньому фестивалі українських кредитних
спілок (в програму фестивалю,
зокрема, увійшли: проща до
Марійського духовного комплексу в Зарваниці (7 липня); пленер художників (14—21 липня);
бардівський табір (12—15 липня); хресна хода на гору Яворина (14—15 липня); відкриття
туристичного
маршруту
«Історичними місцями Карпат» (14—19 липня); книжкова
толока (20—21 липня); етнофестиваль «Стрийські потоки» (21—
22 липня).
18 липня, у день зустрічі
й відкриття ІІ Міжнародного
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Свою позицію щодо ситуації на ринку кредитної кооперації висловлювали й керівники кредитних спілок,
і представники регулятора, Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

форуму, кредитні спілки в рамках круглого столу «Благодійництво та кредитні спілки:
потреба, можливість, досвід»
говорили про свою соціальну
місію. Розпочав бесіду Петро
МАКОВСЬКИЙ, голова спостережної ради КС «Вигода»
(м. Стрий), з розповіді про те,
як ця кредитна спілка спільно з
греко-католицькою єпархією
створила благодійний фонд
«Рідня», який сьогодні опікується людьми, котрі з різних причин не мають належного забезпечення їжею, одягом тощо,
українським дитячим католицьким садочком, неповносправними дітьми. «Фонд здатен
донести до влади проблеми пересічних громадян, оскільки обе6

здолені й потребуючі негайної
допомоги люди можуть прийти
тільки сюди», — визначає ще
одну функцію благодійництва
Петро Маковський.
Завдяки такій благодійницькій діяльності до покращення
життя мешканців Львівської
області вдалося долучити представників місцевої влади, великих підприємців і окремих депутатів.
У свою чергу Марія СЮМА,
голова правління КС «Вигода»,
навела приклади того, як безпосередньо кредитна спілка допомагає громадянам. Власне,
йшлося про систему знижок на
кредити багатодітним сім’ям
і людям з обмеженими можливостями. «Кредитна спілка

в якійсь мірі є благодійною організацією, оскільки працює з бідними громадянами. Кредитна
спілка — це соціальний захист
бідних людей», — зазначає Марія
Сюма.
Своїм досвідом благодійництва поділилися й керівники інших кредитних спілок.
«З самого початку своєї роботи наша кредитна спілка приділяла особливу увагу людям,
котрі потребували допомоги.
У перші роки існування спілки
ця така увага виражалася
в зниженні кредитної ставки.
Сьогодні ж наша спілка допомагає дитячому будинку, зокрема,
ми виділяли кошти на те, щоб
перекрити дах будівлі, оплатити опалення, харчування. Крім
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Дискусія між кредитними спілками, експертами
та чиновниками була жвавою й конструктивною.

того, ми опікуємося заходами,
що організовує місцевий Будинок юнацтва й творчості. Допомагаємо Червоному хресту.
Ми створили благодійний фонд,
до діяльності якого залучили
представників влади й великого
бізнесу», — розповідає Лариса
ЛИТВИНЮК, голова правління
КС «Добробут» (м. Стаханів).
«Наша спілка співпрацює з
художньою школою: провели
там Інтернет і сплачуємо абонентську плату за користування ним. Ми допомагаємо
школам-інтернатам і церкві
організовувати екскурсії для
дітей. Коли в нашому регіоні
сталася повінь, ми списали кредити постраждалим від стихійного лиха — майже 200 тис.
гривень. Практично в усіх заходах, що проходять у місті, на-

ша кредитна спілка бере активну участь», — наводить приклади благодійної діяльності Зоряна РОЗЛУЦЬКА, голова правління КС «Самопоміч» (м. Заліщики).
«На цьогорічних загальних
зборах ми затвердили 12 соціальних ініціатив, що включають
допомогу дітям-членам кредитної спілки, дитячим юнацьким
спортивним школам, підтримку конкурсу «Зорепад надій» тощо. Також у планах організувати оздоровлення членів кредитної спілки. Ще однією формою
благодійництва для нас є надання кредитів зі знижками: загалом, ми видаємо 45 % таких
кредитів», — ділиться досвідом
Лариса ПРЯДКО, голова правління КС «Профспілкова скарбниця» (м. Київ).

Ведучим зазначеного круглого столу був Іван ВИШНЕВСЬКИЙ, голова правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», голова
правління Української об’єднаної кредитної спілки (УОКС).
19 липня увагу було приділено двом головним темам:
«Сьогодення ринку кредитної
кооперації. Точка зору державного регулятора. Точка зору
учасників ринку», «Держава,
споживачі фінансових послуг:
баланс інтересів». Цього дня у
ролі модератора професійного
обговорення виступила Вікторія ВОЛКОВСЬКА, президент
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС).
У свою чергу засідання Форуму відкрив перший заступник Львівської обласної держав-

Представники кредитних спілок Канади й США діляться досвідом з українськими колегами.
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Кредитні спілки-члени ВАКС під час ІІ Міжнародного форуму вкотре продемонстрували свою активну позицію
щодо побудови системи кредитної кооперації.

ної адміністрації Богдан МАТОЛИЧ.
Формат обговорення дозволяв висловитися й представникам органів державної влади,
й учасникам ринку кредитних
спілок. Зокрема, Олег ШВЕЦЬ,
директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання в сфері ринків фінансових послуг, оцінюючи сьогоднішній стан ринку кредитних спілок, зазначив, що наразі
бачить низку проблем. У першу
чергу, він розділив кредитні
спілки на ті, які в своїй діяльності дотримуються кооперативних принципів і є класичними,

й на ті, які не є прозорими в
своїй діяльності. Відповідно,
ринок потребує регулювання,
адже, якщо не навести лад на
цьому ринку, здорові кредитні
спілки не зможуть розвиватися
далі. Серед тих основних моментів, над якими, на думку Олега
Швеця, потрібно працювати
негайно, було названо такі: посилення контролю над ринком,
посилення самоконтролю — із
залученням до цього асоціацій
кредитних спілок, роз’яснювальна робота серед членів кредитних спілок і пересічних громадян щодо діяльності в Україні
псевдо фінансових установ,
робота з ошуканими вкладниками, потреба в розвитку гара-

нтування вкладів членів кредитних спілок.
У свою чергу Віктор НОВІКОВ, директор Юридичного департаменту, член правління
Національного банку України,
наголосив на тому, що механічне приєднання кредитних спілок до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб — не вихід із ситуації. Перш ніж це робити, потрібно очистити ринок
від проблемних фінансових
установ.
Так само Віктор Новіков застеріг копіювати з банківського
пруденційний нагляд за кредитними спілками: «Це буде додаткове фінансове навантаження
й не думаю, що це сприятиме

Обговорення й обмін досвідом проходили в напрочуд дружній і теплій обстановці, хоча теми,
винесені на ІІ Міжнародний форум, призвели до непростого діалогу між учасниками.
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Настрої регулятора й представників інших органів влади щодо кредитних спілок дали підстави керівникам цих
фінустанов сподіватися на продовження конструктивного діалогу після закінчення ІІ Міжнародного форуму.

розвитку спілок». Висловлюючи
свою позицію щодо ставлення
Національного банку до кредитних спілок, Віктор Новіков зазначив: «Наразі ми сприяємо
кредитним спілкам, наскільки
це можливо. Поки що ми визначаємося, куди має рухатися цей
ринок. Ми сподіваємося на співпрацю з регулятором небанківських фінансових установ. Ми
будемо обговорювати шляхи
розвитку ринку кредитної кооперації».

У цьому його підтримує й
Валентина ЯЩУК, начальник
Управління фінансової політики
Департаменту реформ та збалансованого розвитку Кабінету
Міністрів України. Валентина
Ящук детально зупинилася на
ключових аспектах подальшої
реформи системи кредитних
спілок. Зокрема, вона висвітлила урядову точку зору з питань
державного регулювання та
саморегулювання на ринку кредитної кооперації, рефінансу-

вання діяльності кредитних спілок, розширення ринкових можливостей кредитних спілок та
утворення їх фінансової інфраструктури. При цьому, Валентина Віталіївна висловила розуміння важливості соціальної
ролі кредитної кооперації в сучасних економічних умовах
України та запевнила присутніх
у готовності Уряду сприяти подальшому розвитку українського кредитного руху. На завершення свого виступу Валентина

Щоденна робота, про яку розповідали кредитні спілки, змусили кожного присутнього в залі ще раз задуматися над
важливістю цього сегменту фінансового ринку для економіки країни й її громадян.
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Томас РАЙНКЕ,
експерт Німецького проекту GIZ/
DGRV «Реформування фінансової
діяльності в сільській місцевості»

Ящук сказала таке: «Ми готові
до відкритого діалогу. Необхідно
спільно вирішити ще дуже багато проблем, і я вірю, що нам це
вдасться. Отож, бажаю кредитним спілкам України нових
висот і звершень».
Такі слова й наміри учасники ІІ Міжнародного форуму зустріли оплесками. Й у підтвердження цих слів кредитні спіл-

Тілек АШИМОВ,
президент Національної спілки
кредитних спілок і кооперативів
Киргизстану (НСКіКК)
10

ки розповіли про себе — свою
щоденну роботу, без якої вже не
можуть обходитися не тільки в
невеличких населених пунктах,
а й у містах. І в тих, хто розповідав, і в тих, хто слухав наверталися на очі сльози, адже
йшлося про життя й долю найменш захищених на сьогодні
верств населення: літніх і одиноких людей, хворих, дітейсиріт, багатодітних родин, селян, яким дуже важко заробляти собі на життя й утримувати
родини.
Зокрема, позицію ринку кредитних спілок в цей день презентували Галина ШАТИРКО,
голова правління КС «Станіславська» (м. Івано-Франківськ),
Володимир СИДОРОВСЬКИЙ,
голова правління ЦКС «Анісія» (м. Львів), Петро МАКОВСЬКИЙ,голова спостережної ради
КС «Вигода» (м. Стрий), Лариса
ЛИТВИНЮК, голова правління
КС «Добробут» (м. Стаханів),
Тетяна РОМАНЕНКО, голова
правління КС «Юкон» (м. Запоріжжя), Марія ГАЛОНСЬКА, голова правління КС «Відродження» (м. Копиченці), Валентина
ПИЛИПЕНКО, голова правління
КС «Дія» (м. Мена), Валентина
ГРІНЧЕНКО, голова правління
КС «Чернігівська» (м. Чернігів),
Валентина РУДЕНОК, голова
правління КС «Альтернатива» (м. Кривий Ріг).
Діалог відбувся: кредитні
спілки почули чиновників, а
вони, в свою чергу, змогли зрозуміти, чим живе цей ринок і
якими є його нагальні потреби.
Підсумовуючи обговорення,
Андрій ОЛЕНЧИК, заступник
директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб, наголосив: «У Національному плані дій на 2012 рік окрему
увагу приділено розвитку системи кредитної кооперації. Відповідно, наразі є історичний
шанс — обговорити подальшу
долю ринку кредитних спілок

Анна ГАМБУРГ,
керівник Німецького проекту GIZ/
DGRV «Реформування фінансової
діяльності в сільській місцевості»

на високому державному рівні й
визначити модель подальшого
розвитку цього ринку на перспективу, принаймні 10—15 років. Але при цьому потрібно не
тільки переглянути певні технологічні речі, а й змінити сам
професійний світогляд — тільки тоді кредитні спілки отримають унікальні конкурентні
переваги, що базуватимуться

Іван ВИШНЕВСЬКИЙ,
голова правління
Української об’єднаної кредитної
спілки (УОКС)
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на їх кооперативній природі.
Колись зневажені внаслідок
Другої світової війни японці проголосили закон «вакон йосай» (західні знання + японський
дух), який в подальшому став
основою для так званого
«японського економічного чуда».

Однією фразою суть закону
звучала приблизно так: взяти
найновіші західні знання, але
при цьому зберегти споконвічний національний спосіб мислення та дії.
Кредитним спілкам безумовно необхідно оволодіти сучасни-

ми технологіями управління
грошима, інформацією та людьми. Але головною запорукою
їхнього успіху є дух, що в свою
чергу базується на трьох китах: християнство, патріотизм і кооперативний світогляд».

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович підписав Указ про Національний план
дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у якому
йдеться про розвиток системи кредитної кооперації.
Так у пункті 24 Національного плану дій зазначено, що розвиток системи кредитної
кооперації має відбуватися шляхом «внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації, передбачивши,
зокрема:



запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків;



удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних
спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення
пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення;



запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із
ринку фінансових послуг;



запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання ними правил
поведінки на ринку фінансових послуг;



створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації, у
тому числі кооперативних банків та об’єднаних кредитних спілок, а також сервісної
інфраструктури ринку кредитних спілок».

З огляду на зміни, які так чи
інакше стануться на українському ринку кредитних спілок,
учасникам ІІ Міжнародного форуму було цікаво почути про
досвід становлення системи
кредитної кооперації в США
й Канаді.
Ольга ШАВЕЛЯ (член ради
директорів Української світової
кооперативної
ради,
голова
Української кооперативної ради
Канади), Тамара ДЕНИСЕНКО
(член ради Української федеральної кредитної спілки, м. Рочестер), Олег ЛЕБЕДЬКО (головний виконавчий директор Української федеральної кредитної

спілки, м. Рочестер) й Роман
ЯЦКОВСЬКИЙ (член дирекції
Українсько-американської федеральної
кредитної
спілки
«Самопоміч», м. Чикаго) розповідали про сьогодення американських і канадських кредитних
спілок, а також про особливості
регулювання цих фінансових
установ.
20 липня у рамках круглого
столу «Ринкова інфраструктура системи кредитної кооперації в частині організації діяльності, функцій та ролі центральної фінансової установи кредитних спілок» Анна ГАМБУРГ,
керівник Німецького проекту

GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості», і Томас РАЙНКЕ,
експерт Німецького проекту
GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості», розповідали про
«класичний» фінансовий апекс
кооперативної системи, функції
фінансового центру німецьких
кооперативних банків: історія
виникнення та розвитку; взаємостосунки фінансового центру
з асоціаціями, державним регулятором; ефективне розміщення
тимчасово вільних коштів як
інструмент підвищення доходності кредитної спілки.
11
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Іноземні й вітчизняні експерти наводили приклади й говорили про особливості кредитних спілок в Україні,
Німеччині, Литві та Киргизстані.

Фортунатас
ДІГРІНЧУС,
керівник адміністрації й голова
правління Центральної кредитної спілки Литви, розповів про
те, що наразі Центральна кредитна спілка для КС Литви є
більше, ніж фінансовий центр
кредитних спілок. На жаль, пан
Фортунатас не зміг приїхати на
ІІ Міжнародний форум, але за
допомогою програми Skype він
вийшов на зв’язок і розповів
учасниками про історію створення Центральної кредитної
спілки Литви (ЦКСЛ), роль і підтримку держави, головні функції ЦКСЛ, менеджмент ліквідності й платоспроможності мережі
кредитних спілок, систему грошових переказів і платіжних
карток й інші проекти.

Тілек АШИМОВ, президент
Національної спілки кредитних
спілок і кооперативів Киргизстану (НСКіКК), у свою чергу,
розповів про виникнення, становлення й розвиток системи
кредитних спілок у цій країні.
Іван ВИШНЕВСЬКИЙ, голова правління Української об’єднаної кредитної спілки (УОКС),
звернув увагу присутніх на правові засади діяльності УОКС,
систему організації ІІ рівня кредитних спілок в Україні, завдання УОКС, виборні органи
управління, порядок набуття
членства в УОКС, інформацію
щодо фінансового стану й фінансові послуги УОКС. Крім
того, Іван Вишневський привітав усіх присутніх з 7-річчям

створення УОКС, яке припало
саме на 20 липня. З нагоди свята
було
оголошено
акцію
«Велика сімка» (більше про
УОКС
читайте
на
сайті
www.oks.vaks.org.ua).
Володимир
ПОСПОЛІТАК,
юридичний радник Німецького
проекту GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в
сільській місцевості», представив інформацію щодо видів
платіжних систем і право кредитної спілки стати членом внутрішньодержавної і міжнародної платіжних систем. Також
Володимир Посполітак навів
схеми діючої моделі функціонування кредитних спілок в Україні, кооперативного банку як
повноцінної апекс-установи для

Представники Проекту USAID «АгроІнвест» і кредитних спілок ділилися досвідом роботи з фермерами
та сільськими господарствами.
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Всеукраїнська асоціація кредитних спілок вітає кредитну спілку «Вигода» з 20-річчям.

КС, ОКС як апекс-установи для
безготівкових розрахунків та
ОКС як повноцінної апексустанови для кредитних спілок.
Ця інформація зацікавила представників органів державної
влади й викликала дискусію.
Представники
Проекту
USAID «АгроІнвест» — Наталія
ЛІЩИТОВИЧ і Наталія ІЛЬЇНА — у рамках круглого столу
«Сучасні технології кредитування малих та середніх сільгоспвиробників» представили продукт «Кредитування сучасних
тепличних конструкцій».
Зокрема йшлося про те, що
кредитування
встановлення
плівкових теплиць арочного
типу дає можливість сільгоспвиробникам впровадити сучасні
тепличні технології в конкретному господарстві. А кредитні
спілки-члени ВАКС — Марія
СЮМА (КС «Вигода»), Валенти-

на ГРІНЧЕНКО (КС «Чернігівська»), Надія МАЛЮТІНА
(КС «Фермер») — розповіли про
власний досвід роботи з позичальниками, котрі займаються
сільським хазяйством і фермерством.
Як було зазначено вище,
програма ІІ Міжнародного форуму включала не тільки офіційні засідання, а й культурні
заходи. Так 19 липня учасники
(кредитні спілки, чиновники й
іноземні експерти) вітали КС
«Вигода» з 20-річчям під час
святкової вечері. Слід відзначити, що внесок кредитної спілки
в розвиток кредитної кооперації в Україні не залишив байдужим навіть німецьких представників кооперативної системи:
за допомогою Skype-конференції високопоставлені представники DGRVДр. Пауль АРМБРУСТЕР і Др. Вольфганг САЛОМО

висловили свої привітання й
відзначили значну соціальну
роль, яку КС «Вигода» відіграє
не тільки в своєму регіоні, а й в
Україні в цілому.
Також КС «Вигода» через
Skype привітали Богдан КОЗІЙ
і Ольга ЗАВИРУХА-СВИНТУХ —
представники українського кредитно-кооперативного руху Канади, які в різний час очолювали всі три фази Канадської програми з підтримки розвитку
кредитних спілок в Україні.
Крім того, в рамках ІІ Міжнародного форуму було підписано Універсал між представниками кредитної кооперації Америки, Німеччини, Канади, Киргизстану та України, яким введено традицію взаємної підтримки, співробітництва та діалогу. ІІ Міжнародний науковопрактичний форум учасників
ринку кредитної кооперації від13
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бувся за підтримки Німецького
проекту GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності
в сільській місцевості», Об’єднання
кредитних
спілок
«Програма захисту вкладів»,
Проекту USAID «АгроІнвест»,
кредитної
спілки
«Вигода»
(м. Стрий). Інформаційним партнером виступило видання
«Экономические известия».
У закритій зоні сайту ВАКС
розміщено презентації й інші матеріали ІІ Міжнародного науковопрактичного форуму учасників
ринку кредитної кооперації.
Керівник та експерт Німецького проекту GIZ/DGRV «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості» привітали КС «Вигода».

Підготувала
Анна НАГРЕБЕЛЬНА

Колеги з Канади й США приєдналися до тих, хто в цей вечір вітали КС «Вигода».

Під час святкової вечері багато колег і друзів вітали спілку з ювілеєм, у тому числі керівництво ПЗВ (фото справа).
14
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КОМЕНТАР
Як Ви оцінюєте ІІ Міжнародний науковопрактичний форум учасників ринку кредитної кооперації?
— Вважаю, що ІІ Міжнародний форум — наше досягнення. Після року нашої спільної, наполегливої роботи, шляхом проведення акцій, участі в робочих групах, організації круглих столів,
нам вдалося на високому державному рівні привернути увагу до себе і своєї діяльності.
Вперше за останні роки державні службовці
сказали, що дійсно побачили нас з іншої сторони, зсередини, і змінили своє ставлення до нас,
що ми і наша діяльність заслуговуємо поваги
і, дійсно, є соціально важливими для пересічних
українських громадян.
Від себе особисто і від імені кредитних спілок-членів ВАКС хочу висловити щиру подяку
представникам органів державної влади за професійний і конструктивний діалог, що відбувся
між регуляторами і ринком.

Наскільки складною була підготовка до
ІІ Міжнародного форуму?
— ІІ Міжнародний форум у частині підготовки був професійною аферою. Цього разу не було
сценарію, не було заздалегідь підготовлених доповідей. І чиновники, і представники ринку
кредитних спілок, й міжнародні експерти говорили те, що вже багато часу залишалося поза
виступами.
Відсутність заздалегідь підготовлених тез,
надала змогу почути, що насправді відчувають
і думають і представники державних органів,
і учасники ринку. Безумовно, так можна було
робити тільки відчуваючи в цьому потребу та
внутрішню готовність обох сторін. Вважаю, що
це вдалося, і мені здається, що завдяки такому
відвертому діалогу ми змогли набагато краще
зрозуміти один одного.

Чого Ви очікуєте за результатами
ІІ Міжнародного форуму?
— Сьогодні ми переживаємо дуже складні
часи, поряд з нами багато шахраїв, а ошукані
вкладники все частіше звертаються до нас за
допомогою. Сподіваюся, що все сказане і чиновниками, і кредитними спілками, й міжнародними експертами допоможе нам у подоланні наступної хвилі фінансової кризи і подальшій роботі.

Вікторія ВОЛКОВСЬКА,
президент Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС)

Про ВАКС
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
(ВАКС) станом на кінець червня 2012 р. об’єднувала 149 кредитних спілок України (близько
25 % від загальної кількості кредитних спілок,
які працюють на ринку) і 23 місцеві асоціації
кредитних спілок. Члени ВАКС об'єднують понад 600 тисяч громадян (близько 40 % від загальної кількості членів всіх кредитних спілок
України). Членами ВАКС є класичні кредитні
спілки, які у своїй роботі дотримуються на кооперативних засадах і в яких забезпечено верховенство інтересів їхніх членів.
Пріоритетними напрямками ВАКС є такі:
навчання персоналу, захист та представництво професійних інтересів кредитних спілок,
законодавчі ініціативи, методична та інформаційно-просвітницька підтримка, створення
інфраструктури системи кредитних спілок,
узгодження та координація роботи ВАКС і місцевих асоціацій кредитних спілок.
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Використані фото представників кредитних спілок й експертів, котрі взяли участь у ІІ Міжнародному науковопрактичному форумі учасників ринку кредитної кооперації.
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Привітання Німецької кооперативної асоціації
«Райффайзен» (DGRV) з нагоди святкування ювілею
кредитної спілки «ВИГОДА» 19.07.2012 у Стрию*
Шановна пані Маріє Сюма, голова правління,
Шановний пане Петре Маковський, голова спостережної ради,
Шановні члени органів управління,
Шановні члени,
Шановні гості і друзі «ВИГОДИ»!
Оглядаючи сьогодні 20 років успішної діяльності, ви — члени і представники «ВИГОДИ» — розвинули
ваш кооператив з невеликої організації самодопомоги до однієї з найбільш потужних фінансових установ вашого регіону.
Усі ви досягнули цього завдяки великій самовідданості, особистій участі й творчому підходу, при
цьому у центрі вашої уваги завжди було економічне і соціальне благополуччя членів кооперативу.
Ваше гасло «Свій до свого по своє», яким з самого початку керувався ваш кооператив, показує
ваш сильний зв'язок з ідеєю самодопомоги.
Райффайзен 150 років тому поширив подібне гасло: «Один за всіх і всі за одного», в якому знаходить
відображення поруч з самодопомогою також солідарність — як важлива істотна ознака кооперативу. У вашому кооперативі солідарність також знаходиться в центрі уваги, тому що ви кажете:
«ВИГОДА» з громадою і для громади».
Схоже, ці основні принципи, поєднанні з вашою дієвістю і спроможністю створити економічну вигоду для членів, дуже привабливі: «ВИГОДА» має 30 000 членів, 43 мільйонів гривень активів, 25 % з яких
фінансуються за рахунок власного капіталу, 39 мільйонів гривень у кредитному портфелі, більше
8 000 кредитів, виданих в 2011 році, а також дуже важливий показник — майже 30 мільйонів гривень
на депозитах.
Саме так ви мобілізуєте заощадження в регіоні для розвитку його економіки, що сприяє поліпшенню становища людей у селах і громадах. Поряд з цим ви також із великим завзяттям підтримуєте
соціальні ініціативи, які сприяють створенню привабливого соціального середовища, і особливо в сільських районах, яким загрожує міграція.
Ми вражені успіхом «ВИГОДИ» і динамікою за минулі роки її основних показників, які без економічної
та фінансової кризи 2008/2009 рр. були б, безумовно, ще більш динамічними. Ми вітаємо «ВИГОДУ»
в цілому і всіх вас — членів, керівництво і співробітниць та співробітників — із 20-річчям існування
та із досягнутими успіхами.
І, звичайно, ми бажаємо вам упродовж наступних 20 років подальшого стійкого зростання і пов’язаного з цим підвищення добробуту членів і населення в цілому.
Ми б були раді, якби у майбутньому ви, так само активно і завзято, як до цього часу, сприяли би
подальшій інтеграції та консолідації сектору ощадних і кредитних кооперативів по всій Україні. Зрештою завдяки стабільній та фінансово стійкій системі кредитних спілок виграють усі українки
й українці.
Так тримайте, йдіть далі — уперед і показуйте приклад іншим. Всього найкращого у майбутньому!

д-р Паул Амбрустер,
керівник відділення міжнародних відносин DGRV
д-р Христоф Плесcов,
координатор міжнародних проектів DGRV

* Лист містив привітання німецькою мовою (оригіналу) й українською (переклад).
Тут наведено переклад українською.
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Нацкомфінпослуг поділяє стурбованість ВАКС
стосовно роботи на ринку фінансових послуг фірм,
які не мають відповідних ліцензій і ведуть незаконну діяльність

Н

аціональної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповіла на лист
ВАКС, в якому асоціація наголосила на неможливості побудувати цивілізований ринок фінансових послуг, якщо в Україні діятимуть компанії, які не
мають відповідних ліцензій і
ведуть незаконну діяльність.

Також ВАКС у своєму листі
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».
Нацкомфінпослуг у своєму
листі зазначила, що поділяє

стурбованість ВАКС щодо такої
ситуації. З цією метою Нацкомфінпослуг поінформувала Міністерство внутрішніх справ України про факти, викладені в листі ВАКС — для належного реагування.
Тексти зазначених листів
розміщені
на сайті
ВАКС
(новина від 2 липня).

ВАКС звернулася до Нацкомфінпослуг
з проханням в установлені законодавством терміни
надавати інформацію, необхідну кредитним спілкам
для здійснення діяльності

На

чисельні
прохання
своїх членів Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) звернулася до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
з проханням в установлені законодавством терміни надавати
інформацію, необхідну для здій-

снення діяльності кредитними
спілками,
та
систематично,
у повному обсязі оприлюднювати на сайті Уповноваженого
органу проекти нормативних
актів, схвалених Нацкомфінпослуг, рішення Нацкомфінполуг
індивідуальної дії щодо діяльності фінансових установ, регулювання діяльності яких віднесено

Відбулася робоча зустріч-нарада
представників
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,
та Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок і «Програми
захисту вкладів»

25

до компетенції Нацкомфінпослуг, та іншу інформацію, що
має оприлюднюватись відповідно до вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації».
Повний текст листа ВАКС
читайте на сайті асоціації
(новина від 4 липня).

липня відбулась робоча зустріч-нарада
представників Нацкомфінпослуг та ВАКС

і ПЗВ.
Під головуванням директора департаменту нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг
Швеця О. С. учасники наради обговорили питання
остаточного прийняття та запровадження змін до
Ліцензійних умов з провадження діяльності кредитних спілок та основні положення проекту Концепції реформування системи кредитної кооперації.
Також учасники наради обговорили проблемні
поточні питання, в тому числі питання щодо отримання ліцензій учасниками ринку.
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Питання законодавчого врегулювання колекторської діяльності
в Україні обговорювали у Верховній Раді
під час круглого столу

У

Верховній Раді України,
3 липня, відбувся круглий стіл «Питання законодавчого врегулювання колекторської
діяльності в Україні», ініційований Асоціацією колекторського
бізнесу та Федерацією споживачів фінансових послуг.
Участь у круглому столі взяли Юрій Полунєєв, народний
депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової
та митної політики, представники відповідних асоціацій,
а також споживачі фінансових
послуг.
Під час круглого столу йшлося про необхідність врегулювати діяльність зі стягнення боргів
в Україні, саморегулювання як
ефективний інструмент регуляторної політики. Зокрема, в рамках обговорення зазначених
тем, доповідачі розповіли про
нинішній стан колекторського
бізнесу й навели аргументи, які
свідчать про те, що ця сфера
потребує регулювання. Так серед головних озвучені:
 необхідність захищати права
боржників;
 необхідність визначити права й обов’язки кредиторів
і колекторських агентств;
 бізнес зацікавлений отрима-

ти чіткі «правила гри»;

 значний суспільний резонанс
із-за масових операцій зі стягнення боргів і з боку кредиторів, і з боку колекторських
агентств;
 недобросовісність «сірих» стягувачів;
 поява нових учасників на
ринку стягування;
 політичні ризики заборони
колекторської діяльності під
час
кожного
виборного
циклу.
За словами президента Асоціації колекторського бізнесу
України (АКБУ) Олександра Ільчука, регулювання має полягати
у внесенні виправлень і доповнень у діюче законодавство,
а також одночасному ухваленні
трьох законів: «Закон про споживче кредитування», «Закон
про діяльність зі стягнення простроченої заборгованості», «Закон про банкрутство фізичних
осіб».
Усе це потрібно, щоб права
боржників були захищені законом, етичні норми стягнення
отримали силу закону, тільки
професійні стягувачі здійснювали масове стягнення боргів
з фізичних осіб, професійні стягувачі знаходилися під контролем і відповідали високим стандартам.

Відбулося чергове засідання робочої групи
в Держфінмоніторингу

26

липня в приміщенні
Держфінмоніторингу
України відбулося чергове засідання робочої групи з розгляду
проблемних питань суб’єктів
20

первинного фінансового моніторингу — небанківських установ
та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для
запобігання та протидії легалі-

Крім того, учасникам круглого столу було презентовано законопроект «Про захист прав
боржників при здійсненні професійної діяльності зі стягнення
грошової заборгованості в позасудовому порядку».
Всеукраїнську
асоціацію
кредитних спілок на круглому
столі представляла президент
ВАКС Вікторія Волковська, яка
наголосила, що кредитні спілки
підтримують позицію представників колекторського бізнесу
щодо введення цієї діяльності в
правове поле.
«Колектори повинні працювати, оскільки проблемна заборгованість має місце.
І якщо фінансова установа
самостійно не може справитися з цим, набагато краще і для
кредитора, і для позичальника,
коли справа переходить у професійні руки.
Однак усі дії мають відбуватися виключно в рамках правового поля. У той же час хочу
звернути увагу споживачів фінансових послуг: дотримання
прав вкладника цілком залежить від виконання зобов’язань
позичальників.
І не зважати на це неправильно за будь-яких обставин», —
підсумувала свій виступ Вікторія Волковська.

зації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
Відповідно до порядку денного засідання робочої групи
пропонувалося таке:

 Інформація щодо пріоритетних напрямків розробки
змін до національного законо-
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давства з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (в контексті
імплементації нових Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)).



Інформація щодо діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу у сфері державного регулювання та нагляду за суб’єктами первинного
фінансового моніторингу – небанківськими установами з виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та вжиття
заходів щодо вдосконалення
діяльності в цій сфері.

 Обговорення проблемних
питань суб’єктів первинного
фінансового моніторингу.

ІНТЕРВ’Ю

ОЛЕГ ШВЕЦЬ:
«МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ НЕ МОЖЕ ЗАПРОПОНУВАТИ
Й ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ ОДНА СТОРОНА.
ЛИШЕ У ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ, РЕГУЛЯТОРА
Й ІНШИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
МИ ЗМОЖЕМО СТВОРИТИ ЖИТТЄЗДАТНУ
МОДЕЛЬ, ЯКА БУДЕ ПРАЦЮВАТИ»
Олег Станіславович Швець обіймає посаду директора департаменту регулювання та нагляду
за кредитними установами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, близько трьох місяців. За цей нетривалий час він розібрався в ситуації на ринку
кредитних спілок, визначив головні проблеми й вирішив, у який спосіб його департамент буде боротися з тим, що заважає цьому ринку розвиватися. Він погодився розповісти про найближчі зміни,
яких варто чекати кредитним спілкам.

Як Ви оцінюєте стан ринку
кредитної кооперації?
— Зараз кредитні спілки ще
не вийшли з кризового стану,
спричиненого подіями 2008—
2010 років; за останній час
в країні стало значно менше
кредитних спілок; у цілому по
ринку залишається високим
рівень проблемних кредитів;
також, на жаль, на ринку є кредитні спілки, які з різних при-

чин не виконують свої зобов’язання перед вкладниками.
Однак, треба зазначити, що
український ринок кредитних
спілок неоднорідний. З одного
боку є проблемні спілки, з іншого — працює багато спілок, які
ніколи не припиняли кредитувати, навіть під час кризи, й
проблем з виплатами не мають.
Здебільшого, такі кредитні спілки дотримуються консерватив-

ної кредитної політики, їхній
стан стабільний. І якщо за рівнем проблемних кредитів такі
спілки порівнювати з банками,
то їхні показники значно кращі.
Які проблеми наразі існують
на ринку кредитних спілок?
На Вашу думку, як слід розв’язувати ці проблеми?
— Під час кризи іміджу кредитних спілок було завдано зна21
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чної шкоди. Це — одна з найбільших проблем, яку потрібно
розв’язувати цим фінансовим
установам, а також регулятору.
Складно говорити про подальший розвиток ринку, коли
в багатьох представників державних органів влади і звичайних громадян кредитні спілки
асоціюються з шахрайством чи
іншими видами нечесного заробітку.
Інша проблема полягає
в тому, що нормативи, які наразі мають виконувати кредитні спілки, не змушують їх формувати достатній рівень резервів, у першу чергу ліквідності,
щоб протистояти можливим
викликам, зокрема подібним до
тих, що виникли під час кризи.
Ситуація, коли кредитна спілка
повністю формує резервний
капітал кредитами, — недопустима. Це — профанація показників резервів як таких, і з цим
ми будемо боротися.
Як представник регулятора
можу сказати, що сучасний рівень контролю за кредитними
спілками треба посилювати,
в тому числі, через посилення
санкцій до кредитних спілок,
що не виконують вимог законодавства, а також до посадових
осіб цих учасників. І серед нагальних проблем, які потрібно
терміново розв’язувати, я бачу
низьку якість звітної інформації, значні проміжки між поданням звітних даних, що не дозволяє відобразити справжній стан
кредитних спілок і вчасно реагувати на загрозливі тенденції.
Неструктурованість ринку
кредитних спілок також є значною проблемою. Наразі тут працює дві провідні асоціації, які
об’єднують приблизно половину
ринку. Інша половина кредитних спілок ніяк не задіяна
в процесах самоконтролю.
Чого наразі не вистачає системі кредитних спілок для
того, щоб її можна було вва22

жати цілісною й такою, яка
б влаштовувала державу?
— Сьогодні система кредитної кооперації в черговий раз
перебуває на «нульовому рівні».
Перший такий рівень був у
1992 році, коли створювали спілки, потім все можна було змінити, коли створювали регулятор. Зараз система кредитної
кооперації в Україні знову перебуває на відправній точці —
після кризи. І це — чергова можливість побудувати систему
такою, якою вона має бути. На
сьогодні регулятор розробив
модель розвитку ринку, і найближчим часом ми будемо її
активно обговорювати із самим
ринком.
Підкреслю, наше бачення
полягає в тому, що модель української кредитної кооперації не
може запропонувати й впровадити тільки одна сторона. Лише
у взаємодії з ринком та іншими
зацікавленими сторонами ми
зможемо створити життєздатну
модель, яка буде працювати.
Зараз не вистачає механізмів,
за допомогою яких можна стабілізувати ситуацію в тій чи
іншій кредитній спілці, якщо
в неї виникають проблеми. Як
виходити з цього — або через
стабілізаційні фонди асоціацій,
або через обов’язкову участь
в ОКСах, або через фонд гарантування вкладів — наразі активно обговорюється.
Крім того, важливим елементом є пункт Національного плану дій на 2012 рік, затвердженого Президентом України, відповідно до якого необхідно розробити законопроект, що передбачає передачу Національному банку України пруденційного нагляду за кредитними
спілками, які працюють із депозитами. Зараз ми з НБУ обговорюємо побудову такої системи
пруденційного нагляду. Це має
посилити контроль держави над
процесами, що відбуваються на
ринку.

Чи планує Нацкомфінпослуг посилити контроль над
ринком кредитних спілок?
— Раніше Держфінпослуг
багато уваги приділяла саме
оформленню документів, а регулюванню ринку — недостатньо. Звідси численні випадки
переподання пакетів з документами по дозвільних процедурах
(чому сприяє суперечливість
у нормативній базі) з одного
боку, і випадки банкрутства
кредитних спілок після проведення перевірок учасників, по
яких не було виявлено порушень, або одразу після видачі
ліцензій. Зараз ми змінюємо
нормативну базу по дозвільних
процедурах, впорядкувавши
вимоги до пакета документів.
З іншого боку, посилення
ролі регулятора на ринку кредитних спілок, а також запровадження механізмів самоконтролю з боку самого ринку.
Також обов’язково необхідно
створювати систему «цивілізованого» виведення з ринку неплатоспроможних кредитних
спілок і, безумовно, під пильним
контролем регулятора.
Наскільки Нацкомфінпослуг
наразі може забезпечити
посилення такого контролю? Чи вистачить для цього
працівників?
— Ми розуміємо ситуацію
в країні, ще наразі немає фінансування для збільшення
штатної чисельності Нацкомфінпослуг, тому, на мій погляд,
потрібно запроваджувати більш
сучасні методи роботи. Зокрема, як приклад, введення електронного документообігу дозволить значно знизити затрати на
персонал під час прийому звітності, натомість збільшити час
на її аналіз та дозволить реагувати на можливі виклики на
більш ранньому етапі.
Сьогодні одним з найбільш
актуальних для кредитних
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спілок є питання переліцензування. Скажіть, у якому
стані зараз перебуває цей
процес?
— Зараз процес ліцензування налагоджений. Однак виникає чимало зауважень до пакетів документів, які кредитні
спілки подають для отримання
ліцензій та інших дозвільних
процедур. Можливо, це пов’язано також з тим, що до відділу
ліцензування прийшли нові люди і почали звертати увагу на ті
моменти, які раніше не опрацьовувалися. Але неякісно підготовлені документи, які кредитні спілки подають до департаменту, — один з критеріїв
включення установи до переліку тих, куди ми направлятимемо перевірки. Тому я б рекомендував фінустановам ретельніше ставитися до підготовки
документів.
Як Ви ставитеся до системи
гарантування вкладів і до
ініціатив приєднати кредитні спілки до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб?
— Ми можемо намалювати
схему, що на папері буде виглядати ідеально. Однак при цьому
потрібно розуміти, де брати ре-

сурси для впровадження такої
схеми. Фонд гарантування
вкладів — потрібна структура,
що довела світова та вітчизняна
практика.
На мій погляд, можливість
приєднання українських кредитних спілок, які працюють
з депозитами, до існуючого банківського Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, на сьогодні більш перспективна, ніж
створення окремого фонду. Слід
реально дивитися на речі: активи кредитних спілок і депозитний портфель не такі вже й
великі, відповідно спілки не
зможуть швидко накопичити
достатньо ресурсу, щоб покрити
адміністративні витрати та мати реальну можливість відшкодувати вклад. Паралельно з вирішенням питання щодо фонду
гарантування вкладів кредитним спілкам потрібно формувати фонди, які б грали роль санатора. Фонд гарантування — це
останній етап, а до цього мають
бути задіяні ресурси, за допомогою яких можна спробувати
виправити ситуацію й нормалізувати роботу проблемної кредитної спілки.
Яка Ваша
створення

позиція щодо
саморегулівної

організації на ринку кредитних спілок?
— Як я вже казав, на сьогодні ринок кредитних спілок неструктурований. Дві великі асоціації — головні гравці ринку.
Якщо спробувати комусь із них
надати статус саморегулівної
організації, це призведе тільки
до конфлікту на ринку й не
принесе жодного практичного
результату.
Ми схиляємося до того, щоб
розглядати не саморегулювання, а додатковий самоконтроль.
Обидві асоціації мають значний
досвід діяльності на ринку.
У кредитних спілок-членів цих
асоціацій професійний рівень
значно вище, ніж в інших представників ринку. На першому
етапі нам потрібно урівняти
стандарти діяльності для всіх
кредитних спілок. І ми переконані в тому, що це можна зробити через обов’язкове членство
в асоціаціях, щоб саме асоціації
контролювали, чи дотримуються стандартів кредитні спілки.
А на другому етапі вже ринок сам визначить потрібну
кількість асоціацій: одна чи
кілька.
Спілкувалася
Анна НАГРЕБЕЛЬНА

Довідка
Олег Станіславович ШВЕЦЬ
Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг.
У фінансовому секторі з 2005 р., на фондовому ринку — з 2006 р.
Пройшов шлях від менеджера з фінансової роботи до фінансового управляючого холдингу.
Працював у всіх секторах фондового ринку: брокерська компанія, КУА, хранитель тощо.
Найбільший досвід на фондовому ринку отримав на посаді генерального директора
КУА АПФ «Фондова перспектива» (липень 2006 — червень 2008 р.), а також виконавчого директора
ТОВ «Фенікс Капітал».
Має досвід роботи в саморегулівній організації, що існує на фондовому ринку.
У минулому, член ради асоціації фондових торгівців, член громадської ради при Комісії з цінних
паперів.
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З’ЇЗД СПОЖИВАЧІВ ФІНПОСЛУГ

Представники кредитних спілок-членів ВАКС і ПЗВ
взяли участь в Об’єднаному ІІ з’їзді споживачів фінансових послуг
та І з’їзді ВСГО «Федерація споживачів фінансових послуг»

Участь у з’їзді взяли 450 делегатів, які представляли 216 громадських об’єднань.
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липня в Києві, у приміщені Центральної виборчої комісії, відбувся Об’єднаний ІІ з’їзд споживачів фінансових послуг та І з’їзд ВСГО «Федерація споживачів фінансових
послуг».
У роботі з’їзду взяли участь
450 делегатів, які представляли
216 громадських об’єднань. Головуючим на з’їзді був народний депутат України Юрій Полунєєв.
З огляду на те, що однією
з основних тем обговорення на
з’їзді було питання захисту прав
ошуканих вкладників кредитних спілок, активну участь
у роботі з’їзду взяла також делегація ВАКС/ПЗВ у складі близько 40 осіб.
Основу делегації складали
делегати від таких кредитних
спілок, як КС «Оберіг» (м. Малин),
КС
«Надія
АПК»,
«Профспілкова скарбниця», «Київський
кредитний
альянс»
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(м. Київ), КС «Пріоритет» (м. Рівне). Основними доповідачами
з боку кредитних спілок були
Віктор Зубов (КС «Оберіг») і Тетяна Байбара (КС «Пріоритет»).
Результатом роботи з’їзду
стало
прийняття
резолюції,
в якій велику увагу приділено
проблемам діяльності кредитних спілок і захисту прав їхніх
вкладників.
Наводимо витяг з резолюції
з’їзду в частині, що стосується
до проблематики кредитних
спілок:
«… 2) звернутися до Президента України як гаранта дотримання конституційних прав
громадян України із проханням:
вжити невідкладних заходів
з метою припинення півторарічного зволікання з боку органів
виконавчої влади із запровадженням рекомендацій Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань розслідування обставин та причин су-

часного стану справ в системі
кредитної кооперації, затверджених постановою ВРУ від
24.12.2010 № 2891-VI (Звіт ТСК
від 22.12.2010);
 взяти під особистий контроль належне виконання пункту
24 затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012
№ 187 Національного плану дій
на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ
на
2010-2014
роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», який передбачає розроблення до кінця цього
року НБУ та Нацкомфінпослуг
законопроекту,
покликаного
утворити належні законодавчі
та інституційні умови для подальшого реформування і розвитку класичної кредитної кооперації в Україні, а також сприяти внесенню зазначеного законопроекту на розгляд Верховної
Ради України у якості першоче-
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Кредитні спілки на з’їзді представляло майже 40 осіб.

ргового;
 підтримати доопрацювання у
рамках міжвідомчої робочої
групи із залученням ФСФП проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування внесків (вкладів) членів
кредитних спілок на депозитні
рахунки» (реєстраційний номер
10519, внесено 23.05.2012);
 надати доручення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, у найкоротші терміни розпочати формування
загальнонаціонального
реєстру ошуканих вкладників
кредитних спілок, відновити у
Державному реєстрі фінансових установ інформацію про
кредитні спілки, у яких залишається фактична заборгованість
перед членами за їх вкладами,
та провести повну інвентаризацію поточного стану справ із
наявними у таких кредитних
спілках активами та зобов’язаннями;
 надати доручення Кабінету
Міністрів України невідкладно
опрацювати
питання
щодо
шляхів компенсації вкладів громадян, втрачених у збанкрутілих кредитних спілках;
 надати Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України доручення
активізувати роботу з розслідування проявів шахрайства з
боку посадових осіб збанкрутілих кредитних спілок в процесі

здійснення ними відповідної
професійної діяльності.
3) Звернутися до органів
влади, правоохоронних органів,
керівництва кредитних спілок
та їх професійних об’єднань,
членів кредитних спілок та громадськості із закликом протидіяти спробам маніпулювання
свідомістю громадян та спекулювання на проблемах ошуканих вкладників кредитних спілок з боку окремих політичних
сил та керівників збанкрутілих
кредитних спілок з метою здобуття дешевого політичного капіталу або уникнення передбаченої законом відповідальності
за вчинення злочинних дій;
4) підтримати в цілому зареєстровані у Верховній Раді
України законопроекти № 9594,
№ 9593, № 9342, № 9379, №
9380, № 10519 та № 10520 як
такі, що відповідають нагальним принципам ОЕСР та потребам суспільства, захищають
права споживачів фінансових
послуг, та звернутися до органів законодавчої та виконавчої
влади із проханням у стислі
строки доопрацювати відповідні положення законопроектів із
врахуванням рекомендацій та
пропозицій представників громадянського суспільства, учасників фінансового ринку та
професійних асоціацій та прийняти ці законопроекти у якості
першого етапу законодавчої
реформи в сфері захисту прав
споживачів фінансових послуг;
5) всіляко сприяти прийняттю Верховною Радою України

проекту Постанови «Про проведення парламентських слухань
на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг» (реєстр.
№ 10418 від 27.04.2012р.). Організувати
активну
участь
представників ФСФП у проведенні зазначених парламентських слухань та запропонувати
конкретні пропозиції щодо чітких стратегічних орієнтирів
державної політики по створенню в Україні системи захисту
прав споживачів фінансових
послуг;
6) сприяти широкому обговоренню громадянським суспільством проекту Стратегії реформування системи захисту прав
споживачів на ринках фінансових послуг в Україні на 2012—
2017 роки та відповідного проекту Указу Президента України.
Для цих цілей організувати низку круглих столів, в тому числі
міжнародного рівня, ініціювати
слухання в профільному Комітеті Верховної Ради України, громадські слухання у Верховній
Раді України...».

Фото з Об’єднаного ІІ з’їзду
споживачів фінансових послуг
та І з’їзду ВСГО «Федерація споживачів фінансових послуг» дивіться на сайті ВАКС, у розділі
«Фоторепортаж».

Матеріал підготував
Олексій ВОЛОТОВСЬКИЙ,
директор з регіонального
розвитку ВАКС
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З’ЇЗД СПОЖИВАЧІВ ФІНПОСЛУГ

КОМЕНТАР

Тетяна БАЙБАРА,
голова правління
кредитної спілки «Пріоритет»
Пані Тетяна, Ви брали участь
у ІІ з’їзді споживачів фінансових послуг. Які Ваші враження від цього заходу?
— На сайті ВАКС я прочитала інформацію про те, що 20
липня в Києві відбудеться ІІ з’їзд
споживачів фінансових послуг, і
зацікавилася цією подією, адже
всі члени спілки й є споживачами фінансових послуг. На превеликий жаль про І з’їзд споживачів фінансових послуг я дізналася вже після того, як він відбувся, тому вирішила взяти
участь у ІІ з’їзді й висловити
деякі свої міркування. Головне,
про що я хотіла розповісти присутнім на з’їзді, — це про здорову частину ринку кредитної
кооперації, про той позитивний
імідж кредитних спілок, який
ми щодня несемо людям, про
допомогу та щоденну роботу
кредитних спілок.
Як відомо, більшість делегатів з’їзду були вкладниками,
які втратили свої заощадження в спілках. Як вони реагували на Ваш виступ?
— Важко розповідати про
кредитні спілки, які працюють,
надають кредити, приймають
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і повертають депозитні внески,
людям, котрі недовіряють цим
фінансовим установам. Їхня
недовіра виникла внаслідок необдуманих рішень і неповернення вкладів деякими спілками.
Тому й виникло багато організацій по захисту вкладників не
тільки кредитних спілок, а й
інших установ. Усі вони були
представлені на з’їзді.
Ми пояснювали, що кредитну спілку створюють люди
і для людей. Так спілка — це
і фінансова установа, і об’єднання громадян для взаємного
кредитування. Кредитні спілки — не прибутковий сегмент
економіки країни, а соціальний.
Ми допомагаємо тим верствам
населення, якими не буде займатися банківська структура. На наш погляд, за великим
рахунком, банківська система
й зобов’язана займатися кредитуванням економіки країни,
сільським господарством, масштабними проектами.
Яким кредитуванням, на Вашу думку, повинні займатися кредитні спілки?
— Однозначно говорити про
це неможна, адже, допомагаючи підбирати кредитний продукт, спілка йде на зустріч саме своєму позичальнику. Зараз
виявляється, що фермеру легше отримати кредит у спілці,
ніж у банку. І спілка ризикує,
оскільки розуміє, наскільки це
потрібно сільському господарству. Можна приводити багато
прикладів того, як кілька років
тому банки вирішили зайняти
нішу кредитних спілок, але час
все ставить на свої місця. Так
сьогодні отримати кредит на
навчання, розвиток малого та
середнього бізнесу, добудову,
реконструкцію, ремонт помешкання, купівлю худоби, прове-

дення газу, відпочинок, лікування чи певну суму на власні потреби можна тільки в кредитній спілці.
Що було найважчим у виступі перед такою непростою
аудиторією?
— Мабуть, емоційний стан
присутніх у залі людей. Вони
нічого не чують. Усі доводи, щоб
ти не казав, безапеляційно відкидають.
Що допомагає спілці успішно
та стабільно працювати?
— Ефективно та виважено
спілка може працювати тільки
тоді, коли не допускається зловживання правом як члена спілки-вкладника, так і члена спілки-позичальника. І якщо члени
спілки не повертають кредит,
спілка, у свою чергу, не може
вчасно розрахуватися зі своїми
вкладниками.
Але все ж таки основна проблема і кредитних спілок, і банків, і держави в цілому — викривлений менталітет громадянина: «не платити за отримане».
Чи потрібна членам кредитних спілок фінансова просвіта?
— Так, для кредитних спілок
фінансова просвіта є дуже важливим інструментом. Кредитні
спілки повинні навчати фінансовій грамотності як членів
спілки, так і мешканців регіону,
де працює ця фінансова установа: надавати безкоштовні кваліфіковані консультації, роз’яснювати й рекомендувати, як
краще розпорядитися власними
коштами.
Потрібно вивчати громадську думку та на основі цього покращувати якість фінансових
послуг, які в цілому направлені
на розвиток кредитної коопера-
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ції. У кредитних спілках, де постійно діє фінансова просвіта,
члени спілки фінансово грамотні та орієнтуються в кредитно
-депозитних пропозиціях, представлених на ринку.
Що зараз відбувається в кредитних спілках?
— Кредитні спілки стали
більш зваженими в фінансовій
політиці, ретельніше підходять
до оцінки позичальників —
в значній мірі завдяки фінансовій просвіті.
Саме завдяки підвищенню
фінансової грамотності позичальників у переважній більшості
кредитних спілок зменшується
заборгованість за кредитами.
Проблемними залишаються
тільки ті кредити, які були
видані в «до кризовий» період.
Якщо знову говорити про неповернені депозити, що має місце

в деяких спілках, то треба зазначити три головні причини
такого стану справ: по-перше,
непродумані управлінські кроки
керівництва спілки та всіх її
органів управління, по-друге,
перекладання відповідальності
вкладником на спілку за необдумане рішення покласти гроші
під великі відсотки, по-третє,
затягування справ у судах і незадовільна робота виконавчої
служби.
Що б Ви хотіли сказати учасникам ринку кредитної кооперації після ІІ з’їзду споживачів фінансових послуг?
— На превеликий жаль, мало хто з учасників ринку кредитних спілок та їхніх асоціацій взяли участь у заході. Так,
дійсно, проблеми з виплатами
депозитів існують, і не слід ховатися від цього. Навпаки, пот-

рібно доносити як до пересічних
громадян, так і до суспільства
в цілому позитивну інформацію
про діючі кредитні спілки.
Мені для виступу виділили
дуже мало часу, але рішуча й
чітка аргументація на користь
кредитних спілок дала свій результат.
Після виступу до мене підійшов один з присутніх на з’їзді
й сказав заспокійливо: «Не переживайте, навіть якщо кілька
людей Вас почули, це вже висіяне зерно».
Я дякую цьому чоловікові за
такі слова й закликаю всіх учасників кожної спілки, не залежно від приналежності до асоціацій та угруповань, не нехтувати подібними заходами, брати
в них активну участь, не чекати запрошень від керівництва
асоціацій, адже позитивні настрої будуються тут.

НАВЧАННЯ

У рамках проекту з фінансової освіти було надано консультації
більш ніж 550 громадянам з низьким рівнем доходу

За

підтримки Фонду Citi,
«Фінансовий
проект
у галузі освіти», що реалізували
Ц е нтр м ікро ф інан сув анн я
і ВАКС, успішно досяг своєї мети — зміцнення фінансових
можливостей сімей з низькими
доходами: тепер такі сім’ї можуть захистити й примножити
свої фінансові ресурси за допомогою розумного запозичення.
Проект було розпочато в січні 2012 року п’ятиденним тренінгом тренерів у Львівському
інституті банківської справи.
З того часу 23 місцевих тренери
та консультанти з кредитних
спілок в Україні провели семінари та індивідуальні консультації для 568 осіб з низьким

рівнем доходу. Проект базується на навчальному модулі
«Управління боргом», розробленому MFC і адаптованому до
умов України. Цей модуль охопив такі аспекти: види кредитів, параметри кредитної пропозиції, розумні запозичення,
вартість запозичень, платоспроможність, як уникнути правопорушень і надмірної заборгованості, кредитний ризик
і управління боргом.
Тренери, навчені в рамках
проекту, ознайомилися з темою
управління боргом, а також
практичними методами роботи
з членами крдитної спілки шляхом організації семінарів і проведення консультування.

Успіх проекту відображено
на прикладі даних, отриманих
від бенефіціарів. Так тільки
26 % користувачів кредитами
завершили платіжний календар, перш ніж вони взяли
участь у семінарах з управління
боргом. 92 % з них почали
і продовжують оновлювати свої
календарі платежів через кілька
місяців.
Цей проект був ефективним
для громадян з низькими доходами, котрі в значній мірі розраховують на стабільну, але низьку заробітну плату. Найбільш
важливими темами для учасників були такі: фінансовий менеджмент, порівняння кредитних
пропозицій, розумні запозичен-
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ня, планування доходів і витрат. Проект також показує, що
є потреба в консультуванні
з питань заощадження та інвестицій.
«Поширення фінансової освіти серед членів кредитних спілок Всеукраїнської асоціації кредитних спілок дає свій вагомий
позитивний результат.
Члени кредитних спілок,
отримуючи навички та вміння

завдяки фінансовій просвіті,
можуть більш зважено ставитись до користування фінансовими послугами, люди починають розуміти ризики та пастки, що інколи виникають під
час взаємодії з фінансовими
установами.
При тому кредитні спілки,
завдяки обізнаності своїх членів,
знижують не тільки заборгованість/простроченість по креди-

там, а й якісно збільшують
фінансову активність своїх членів. Ми наголошуємо: кредит —
це відповідальність», — пояснює
Вікторія Волковська, президент
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС).
Висновки по навчальному
модулю «Управління боргом»
читайте на сайті ВАКС
(новина від 31 липня).

Про Центр мікрофінансування
Створений як некомерційна організація в 1997 році, Центр мікрофінансування (МФЦ) працює як
центр мікрофінансування ресурсами та мережею, що об’єднує понад 100 мікрофінансових організацій більш ніж у 30 країнах Східної Європи та Центральної Азії.
Місія МФЦ — сприяти скороченню масштабів бідності й розвитку людського потенціалу шляхом
підтримки соціально орієнтованого мікрофінансового сектора, який надає фінансові та нефінансові
послуги бідним сім’ям і мікропід-приємцям.
В якості регіонального посередника індустрії мікрофінансування робота МФЦ спрямована на
розробку передового досвіду, підтримку інноваційних рішень і промисловості. До 2011 року МФЦ підготував понад 1 000 місцевих педагогів, через яких і звернувся до більш ніж 100 000 сімей з низькими
доходами в регіонах ЕКА.
Це відбулося завдяки ряду фінансових ініціатив у галузі освіти в країнах з перехідною економікою, включаючи Польщу, Україну, Росію, Вірменію, Азербайджан, Грузію, Словаччину , Македонію,
Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Молдову, Боснію та Герцеговину, Білорусь, Туніс, Румунію, Болгарію.
МФЦ є провідним партнером у цьому проекті. Детальна інформація про «Програму фінансової освіти» розміщена на сайтах: www.mfc.org.pl, www.MFC-highlights.blogspot.com.

Про Citi
Citi — провідна всесвітня фінансова компанія, яка обслуговує близько 200 мільйонів клієнтських
рахунків і веде свою діяльність більш ніж у 160 країнах та юрисдикціях. Citi надає фізичним особам,
корпораціям, урядам та установам широкий спектр фінансових продуктів і послуг, включаючи
банківське та споживче кредитування, корпоративний та інвестиційний банкінг, торгівлю цінними
паперами, транзакційні послуги, а також послуги з управління капіталом.
Додаткова інформація про діяльність на www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube:
www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi

Про заснування Citi
Citi заснований, щоб розширити економічні можливості й фінансові можливості окремих осіб
і сімей, аби вони змогли покращити рівень свого життя. На глобальному рівні стратегічною метою
Citi є надання послуг за такими головними напрямками: мікрофінансування, розвиток підприємництва, освіта молоді. Citi працює з партнерами в області мікрофінансування та розвитку підприємництва задля підтримки екологічних програм й інновацій.
Додаткова інформація на www.citifoundation.com
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РЕКОМЕНДАЦІЇ КРЕДИТНИМ СПІЛКАМ

40 рекомендацій щодо дій кредитних спілок
в умовах загострення ситуації на фінансових ринках*

1.
2.

Здійснювати щомісячний узагальнений аналіз активів та пасивів (за строками, якістю, вартістю) та контроль з боку спостережної ради та правління кредитної спілки і за необхідності вживати невідкладних заходів реагування.
Здійснювати контроль за зміною структури кредитного та депозитного портфелів за строками,
утримувати збалансованість у строках залучення та розміщення коштів і уникати можливих часових розривів. В обов’язковому порядку вести план руху грошових коштів на 18 місяців наперед
з метою попередження можливих розривів ліквідності.

3.
4.
5.

Забезпечити помірний рівень концентрації кредитного портфеля (залишок заборгованості по
кредитах одного члена кредитної спілки та пов'язаних з ним осіб — не більше 10 % капіталу кредитної спілки не більше 5 % кредитного портфеля кредитної спілки).
Забезпечити помірний рівень концентрації депозитного портфеля (залишок заборгованості по
депозитах одного члена кредитної спілки та пов'язаних з ним осіб — не більше 10 % капіталу
кредитної спілки та не більше 5 % депозитного портфеля кредитної спілки).
Переглянути та урізноманітнити процентну політику за внесками (вкладами) на депозитні рахунки та кредитами із врахуванням короткострокової необхідності утримання чи зменшення/
збільшення обсягів залучених за відповідною ціною коштів, виходячи із існуючої можливості їх ефективного та малоризикового розміщення.

6.
7.
8.
9.

Запровадити систему мотивації для позичальників, які отримують кредити на короткі терміни
(до 6 місяців).
Запровадити систему мотивації для вкладників, які розміщують кошти на строк понад 18 місяців, передбачивши при цьому обов'язкові штрафні санкції при достроковому розірванні договору.

При встановленні умов надання фінансових послуг кредитною спілкою не допускати: прив’язку
основної суми кредиту/депозиту до курсу іноземної валюти; прив’язку процентних ставок до
курсів іноземних валют чи іншої бази розрахунку коригуючих коефіцієнтів.
Щомісячно здійснювати внутрішню оцінку (аудит) кредитного портфеля та проводити інвентаризацію заборгованості за наданими кредитами. У разі потреби здійснювати заходи з реструктуризації простроченої кредитної заборгованості (перегляд графіку платежів, пролонгація, зміна черговості
погашення тощо).

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Провести аналіз якості кредитного портфеля відповідно до цілей наданих кредитів, встановити рівень ризиковості окремих видів кредитів та не допускати оформлення кредитів з
високим рівнем ризику неповернення.
Здійснювати кредитування лише за наявності резерву ліквідності для проведення дострокових виплат внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за заявами членів кредитної спілки.

Обмежити проведення активних операцій з кредитування своїх членів шляхом надання переважно коротко- та середньострокових кредитів з терміном погашення до 9-ти місяців,
враховуючи планові виплати по зобов’язаннях.
Утримуватися від видачі кредитів, пов’язаних з великими кредитними ризиками в розумінні нормативних актів Уповноваженого органу згідно із Законом України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
При укладанні кредитних договорів обов’язково передбачати щомісячну сплату основної
суми кредиту.

Посилити контроль за наданням в повному обсязі позичальниками документів, які підтверджують їхню платоспроможність, здійснювати аналіз витрат позичальників, проводити ретельний попередній аналіз документів на предмет їх достовірності та достатності. Використовувати
* Затверджено радою Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» 9 серпня 2012 р., підтримано
й рекомендовано Правлінням Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.
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механізм бюро кредитних історій (у тому числі за рахунок позичальника) для перевірки інформації щодо наявності заборгованості перед іншими фінансовими установами.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

У разі використання поручительства в якості забезпечення по кредитному договору ретельно розглядати кандидатури поручителів (бажано, щоб поручителі мали різні місця роботи
або сфери підприємницької діяльності) та уникати «перехресної поруки».
При провадженні кредитної діяльності по можливості здійснити диверсифікацію категорій
позичальників, виходячи із джерел отримуваного ними основного доходу.

Спрямувати роботу юридичної служби, кредитного підрозділу та відокремлених підрозділів
кредитної спілки на пріоритетну роботу з боржниками, за необхідності на засадах аутсорсингу залучати до співпраці колекторські компанії, Call-центри тощо.
Переглянути процентну політику за кредитами з метою зменшення ризиків їх неповернення.

Утримуватися від кредитування інших кредитних спілок. Вжити заходів для оперативного
скорочення обсягу кредиторської заборгованості з боку інших кредитних спілок у разі наявності такої заборгованості.
Здійснювати щомісячний узагальнений аналіз та контроль за структурою, вартістю, строками депозитного портфеля з боку спостережної ради та правління кредитної спілки і за
необхідності вживати невідкладних заходів реагування щодо його корегування.
Дострокове повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки за їхніми заявами здійснювати відповідно до «Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок», затверджених розпорядженням Держфінпослуг № 821 від 30 грудня 2011 року та внутрішніх положень
кредитної спілки.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Запровадити щоденний розрахунок резервів ліквідності в кредитній спілці.

Забезпечити наявність на початок кожного робочого дня в касі, на поточному рахунку
в банку, депозитах до запитання в ОКСі чи банку, грошових резервів в сумі не менше 10 %
від депозитів членів кредитної спілки.
При достроковому розірванні договорів з ініціативи вкладника застосовувати штрафні санкції, передбачені договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки.

При укладенні нових договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки передбачати щонайменше місячний термін для повернення внесків
(вкладів) членів на депозитні рахунки у разі дострокового розірвання договорів за ініціативою членів.
Щомісячно складати план-прогноз виплат внесків (вкладів) на депозитні рахунки на місяць
вперед та, проводячи індивідуальну роботу із вкладниками, максимально з’ясовувати їхні
наміри щодо подальших дій по договору (припинення чи пролонгації).
Уникати залучення внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки на короткий строк та на умовах внесків (вкладів) на депозитні рахунки до запитання чи з правом
часткового зняття суми вкладу на вимогу члена.
Гнучко управляти процентною маржею з метою утримання планового рівня дохідності кредитної спілки, що має забезпечити покриття постійних операційних витрат.

Вести зважену та диверсифіковану політику щодо розміщення тимчасово вільних коштів
кредитної спілки на депозитних рахунках у банківських установах, об’єднаних кредитних
спілках, здійснення інших видів фінансових інвестицій, з огляду на існуючі ризики, пов’язані з таким
розміщенням коштів.

31.
32.

Утриматись від розміщення тимчасово вільних коштів в установах, які пропонують спекулятивно завищені відсоткові ставки по депозитах.

Мінімізувати поточні операційні витрати та витрати, пов’язані з обслуговуванням зобов’язань кредитної спілки, в тому числі шляхом оптимізації діяльності відокремлених підрозділів
кредитної спілки. Не допускати перевищення операційних витрат більше 10 % (за рік) від середньорічних активів кредитної спілки.

33.
30

За можливості залучати довгострокові грошові кошти інших фінансових установ, крім кредитних спілок, з метою підтримки ліквідності кредитної спілки.
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34.

Провести аналіз ефективності роботи відокремлених підрозділів кредитної спілки
(наприклад, використовуючи показник «cost/income ratio» (співвідношення витрат до доходів)). За необхідності, здійснити корегування політики щодо надання фінансових послуг членам кредитної спілки через відокремлені підрозділи, в тому числі розглянути питання ліквідації відокремлених
підрозділів.

35.
36.
37.

Щоквартально складати та корегувати прогноз планових доходів та видатків кредитної
спілки.
Оптимізувати склад активів кредитної спілки, зокрема, основних засобів, з метою зменшення питомої ваги непродуктивних активів або можливості переведення їх у ліквідну форму.

Запровадити ефективні та різнопланові засоби оперативних комунікацій та зворотного
зв’язку із членами кредитної спілки (випуск та розповсюдження спеціальних інформаційних бюлетенів, запровадження телефонної «гарячої лінії», вдосконалення веб-сторінки, встановлення
обов’язкових годин прийому членів керівництвом кредитної спілки, розміщення оперативної фінансової інформації про діяльність кредитної спілки у доступних для безперешкодного ознайомлення місцях
у її головному офісі та приміщеннях відокремлених підрозділів, запровадити ефективну процедуру
реагування на індивідуальні скарги та звернення членів кредитної спілки тощо).

38.

Щоквартально проводити інформаційні зустрічі з членами кредитних спілок. Інформаційні
зустрічі повинні проводитися за встановленим графіком, який має бути розміщений у доступному для ознайомлення місці і містити дату, місце та час проведення зустрічей. Такі інформаційні
зустрічі повинні проводитися керівництвом кредитної спілки і мати за мету доведення інформації про
об’єктивний поточний стан справ у кредитній спілці до її членів.

39.
40.

Забезпечити участь керівництва та контактного персоналу кредитної спілки у спеціальних
програмах підвищення кваліфікації, спрямованих на підвищення антикризової стійкості
кредитної спілки в розрізі окремих функціональних аспектів її діяльності.
Забезпечити повноцінну участь кредитної спілки у системних проектах «Відкрита кредитна
спілка», «Фінансова просвіта».
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КС «Гарант» провела виїзний семінар для керівних органів
кредитної спілки та членів Спілки жінок м. Києва

Керівник КС «Гарант» і члени Спілки жінок м. Києва під час виїзного семінару.

До святкування 20-ї річниці
відродження кредитного руху
в Україні КС «Гарант» (м. Київ)
16 червня організувала виїзний
семінар.
У ньому взяли участь члени
спостережної ради, ревізійної
комісії, кредитного комітету,
працівники й члени кредитної
спілки «Гарант», а також члени
Спілки жінок м. Києва — усього
31 особа.
Зазначений захід був проведений під егідою Координаційної Ради Стрийської кооперативної ініціативи.
Одним із напрямків цієї ініціативи є «Кредитні спілки та
громада», де передбачено уза31

Липень 2012

гальнення та поширення найкращого світового та українського досвіду взаємодії кредитної спілки та громади.
Оскільки кредитна спілка
«Гарант» була створена при громадській організації «Спілка
жінок м. Києва», яку очолює
Менжерес Галина Миколаївна,
організували таку поїздку — до
історичних місць кредитної кооперації України ХІХ ст., зокрема до ощадно-позичкового товариства в Сокиринцях, яке
створив Григорій Галаган у
1871 році; воно проіснувало до
1939 р. Голова кредитної спілки
«Гарант» Драгомирецька І. М.
розповіла учасникам виїзного

семінару про історичні аспекти
світової кредитної кооперації
й історію відродження кредитних спілок в Україні.
Також було приділено увагу
роботі КС «Гарант», наголошено
на тому, як Уряд нині піклується про захист прав споживачів
фінансових послуг, якими
є й члени кредитних спілок.
Кожному учаснику була надана інформація про Всесвітній
фестиваль українських кредитних спілок, який організовує
та проводить КС «Вигода» у
м. Стрий (Львівська обл.) з нагоди 20-річчя створення кредитної спілки та відродження кредитних спілок в Україні.

Крім того, учасники відвідали Густинський Свято-Троїцький монастир, отримали багато
цікавої інформації про Київську
та Чернігівську місцевість.
Член кредитної спілки Сорока Б. Д. зробив чудові світлини
про незабутню подорож.
Керівництво КС «Гарант»
планує продовжувати проводити такі заходи, що допоможе
українцям більше дізнатися про
роль кредитних спілок у суспільстві, стан законодавчої бази
та перспективи подальшої діяльності й розвиток кредитних
спілок.
Підготовлено КС «Гарант»

Соціально-економічні показники
роботи кредитних спілок Асоціації кредитних спілок Запорізької області
(АКСЗО) за 2 квартал 2012 р.
Кількість

Загалом

1. Економічний сегмент кредитування
Сільське господарство

90

1 095 988,89

Фермерство

21

324 400

 газові котли
 системи опалення
 енергозберігаючі технології

133

835 700

Підприємницька діяльність

43

742 059,32

Інші кредити

177

1 678 640,98

Родинні події

2

20 000

Навчання

12

64 000

Лікування

21

79 825

Відпочинок

14

54 200

Побутова техніка

73

318 550

Автотехніка

6

278 000

Домогосподарства:
ремонт будинків, квартир
поліпшення житлових умов

241

2 413 434,95

Інші споживчі потреби

41

464 413,98

Енергозбереження:
 утеплення будівель

2. Соціальне кредитування

32
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3. Вікова категорія громадян, які брали кредит
за звітний період
18—30 років

81

385 273,21

31—55 років

377

3 622 449,36

56 — більше років

67

164 200,45

чоловікам

223

2 292 015,55

жінкам

432

2 962 407,47

4. Кредити, надані:

5. Депозити
Відсотки, виплачені по депозитам у звітному періоді

1 963 361,94

6. Кількість консультацій, наданих громадянам (фінансова просвіта)

333

Тренінг «Управління боргом» ЗОКС «Довіра»

1

Соціально-економічний звіт
роботи кредитних спілок Рівненської асоціації кредитних спілок (РАКС)
за перше півріччя 2012 р.
Кількість

Загалом

1. Економічний сегмент кредитування
Сільське господарство

7

152 000

Фермерство

8

198 000

 газові котли
 системи опалення
 енергозберігаючі технології

12

75 000

Підприємницька діяльність

49

798 395

Додатково створено робочих місць

15

Інші кредити

165

984 0913,06

Родинні події

14

219 000

Навчання

15

144 000

Лікування

31

219 560

Відпочинок

5

47 000

Побутова техніка

17

202 000

 поліпшення житлових умов

71

890 285

Інші споживчі потреби

171

903 543

18—30 років

107

807 821

31—55 років

360

3 406 940,33

56 — більше років

100

618 934,73

Енергозбереження:
 утеплення будівель

2. Соціальне кредитування

Автотехніка
Домогосподарства:
 ремонт будинків, квартир

3. Вікова категорія громадян, які брали кредит
за звітний період
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4. Кредити надані
чоловікам

342

2 811 307

жінкам

225

2 022 388,06

5. Депозити
Відсотки виплачені по депозитам в звітному періоді

631 344,55

6. Кількість консультацій, наданих громадянам (фінансова просвіта)
Консультації з фінансової просвіти пройшли

503

Колеги та друзі кредитної
спілки «Косівська» 8 липня
взяли участь у святкуванні 15-річчя з дня створення цієї фінансової
установи. З нагоди свята
Оксана Довгун, голова правління спілки згадувала,
як починала працювати
фінансова установа,
а представники інших
кредитних спілок
й експерти розповіли, яке
місце «Косівська» займає
на сучасному ринку української кредитної кооперації.

Кредитній спілці
«Косівська»

15 років

Оксана ДОВГУН,
голова правління
кредитної спілки
«Косівська»
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У 1997 році група ентузіастів, серед яких були і Ви,
створили кредитну спілку
«Косівська». Чому виникла
така ідея?
— Усе добре і корисне починається просто, але невипадково. Прийнято вважати, що для
доброї справи доля, а насправді
Господь, зводить потрібних людей у потрібний час і в потрібному місці. Так сталося й у
м. Косові, коли до нас завітав
посланець з далекої Канади —
світлої пам’яті пан Петро Микуляк. У далекому 1997 році зібралися члени товариства «Про-

світа», інтелігенція м. Косова.
Тоді пан Микуляк приїхав до
нас вдруге. Перший раз він завітав до Косова кількома роками раніше, однак тоді кредитну
спілку не створили. На зібранні,
яке відбулося 1997 року, його
учасники вирішили, що доцільно створити в м. Косів кредитну
спілку. На перших установчих
зборах мене обрали головою
правління. Я почала пояснювати мешканцям міста, для чого
потрібна така фінансова установа, а також готувала все необхідне для створення спілки.
У виникненні КС «Косівська» не

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Святкування 15-річчя кредитної спілки «Косівська».

було нічого незвичайного. Таку
або подібну процедуру проходили всі кредитні спілки в Україні,
а вже потім обирали свою стратегію розвитку. Тепер, коли минуло 15 років роботи, можна
говорити, наскільки правильну
стратегію обрали ми. Свого часу
Кость Паньківський, один із
провідників та ідейних натхненників української кооперації в Галичині, сказав:
«Кооперація має створити
вільного чоловіка, і це її найвище завдання». Отже, 50 людей об’єднались, щоб спільно

працювати; нами керувало єдине бажанням — допомогти один
одному й залишатися вільними
в своєму виборі. Для цього й
була започаткована кредитна
спілка в м. Косові. Ці ідеї працюють і досі.
Ми пам’ятаємо, що кредитна
спілка може згуртувати громаду
навколо прогресивної цікавої
ідеї. Тому КС «Косівська» протягом своєї діяльності сприяє відродженню забутого в Карпатах
виду відпочинку — літникарства. Тепер — це сільський зелений туризм.

Тому в 2003 році КС
«Косівська» ініціювала й допомагала створити громадське
об’єднання — районну туристичну асоціацію та візит-центр
«Гуцулія», який діє як інформаційний та навчального-консультаційний центр.
Чи можна сказати, що
розвиваючи зелений туризм
Косівщини, кредитна спілка
також розвивалася?
— Так, зелений туризм —
важливий напрямок нашої роботи. Популяризацію сільського

Кредитну спілку вітали зі святом колеги, іноземні експерти й друзі.
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зеленого туризму ми вважаємо
одним із головних чинників розвитку нашої спілки, адже ми
не тільки надаємо фінансові
послуги, а й організовуємо активну просвітницьку роботу
серед жителів Карпатського
краю, окремо навчаємо власників приватних садиб, зокрема,
допомагаємо їм впорядкувати
знання з ведення приватного
бізнесу. Завдяки таким просвітницьким заходам, ми починаємо краще розуміти членів кредитної спілки: виявляємо їхні
потреби, на основі чого розробляємо нові програми кредитування. Відповідно, кредитна
спілка в такий спосіб розширює
свої можливості в частині надання кредитів. Динамічний
розвиток туризму опосередко-

вано впливає на інші, суміжні,
галузі господарювання, що знову ж таки розширює нашу діяльність.
КС «Косівська» є співорганізатором етнічного фестивалю «Косів на Івана Лудинє».
Яка від цього користь фінансовій установі?
— Завдяки тому, що кредитна спілка «Косівська» підтримує,
а в окремих випадках й ініціює
різні соціальні проекти на регіональному рівні, вона забезпечує
свій сталий розвиток. Об’єднання й консолідація зусиль громади навколо спільної мети сприяють розвитку Косівщини, а разом з рідним краєм процвітає
й кредитна спілка. Завдяки
цьому місцеві жителі, котрі є

членами спілки, починають ще
більше нам довіряти. Ми стали
співорганізатором етнічного фестивалю «Лудинє-фест2012» (лудинє на гуцульському
діалекті — одяг), оскільки хочемо зберегти й поширити знання
про традиційний одяг з етнічними мотивами різних районів
Гуцульщини як історико-етнографічної території в Карпатах.
Етнічний фестиваль — одна
з можливостей донести інформацію до потенційних гостей
нашого краю (туристів), яких
все більше приваблюють не
тільки природа та краса Карпат, але й самобутність горян,
їхні традиції та пишні обряди,
що, в свою чергу, сприяє розвитку туризму як важливої та перспективної галузі.

Колеги й експерти про кредитну спілку «Косівська»

Галина ШАТИРКО,
голова правління
Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок
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«Існують місця, куди, потрапивши вперше, хочеться повертатися
знову і знову. Таке місто Косів. Є люди, познайомившись з якими,
отримуєш друга на все життя, — це пані Оксана Довгун. Ми знайомі вже понад 15 років, тому становлення КС «Косівська» як стабільної й успішної фінансової установи відбулось на моїх очах.
Добре пам’ятаю їхній перший офіс: перегороджена кімната
в центрі міста, куди люди приходили вкласти гроші, отримати
кредит, а то й просто поговорити. І всіх їх приймали та уважно
вислуховували. Мабуть, у цьому і секрет спілки: у першу чергу
людина та її проблема, а потім справи. Щоразу коли я в справах
приїжджаю до Косова чи беру участь у чергових загальних зборах
спілки або інших заходах, я зустрічаюся з близькими друзями
й однодумцями. Не раз ми до пізнього вечора обговорювали проблеми, що виникають в роботі кредитних спілок, та плани на майбутнє. КС «Косівська» — активний член Асоціації кредитних спілок
Івано-Франківщини, член ВАКС, ПЗВ, УОКС, і цей перелік можна
продовжувати.
Оксана Довгун як справжній керівник, котрий розуміє важливість
постійного росту, впровадила багато новацій, цікавих продуктів.
«Зелений туризм» — лише одна зі складових. Знаю, що КС
«Косівська» щороку витрачає чималі кошти на благодійність і підтримує заходи, що проводить місто. За цей час спілка виросла, у
неї стало більше вкладників і позичальників. Виникла потреба в
новому приміщенні. Спілка багато працювала над тим, щоб розширити й відремонтувати офіс.
«Косівська» виросла, але все одно залишилась домашньою та дуже
затишною.
Приємно, що КС «Косівська» не планує спочивати на лаврах. У пані
Оксани та її колег багато творчих планів і задумів. А ми з радістю
хочемо побачити їх успішне впровадження. Здоров’я та удачі!»
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Анна ГАМБУРГ,
керівник Німецького проекту GIZ/DGRV
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»
«Шановна Оксано Миколаївно, члени органів управління, колектив
і члени кредитної спілки «Косівська»! Від імені німецького проекту
та Німецької кооперативної асоціації «Райффайзен» (DGRV) вітаємо вас з 15-річчям успішної діяльності та служіння на благо вашого регіону. Ви святкуєте ювілей у міжнародний рік кооперації. Значимість кооперативів для економіки та соціального розвитку регіонів і країни в цілому визнана на світовому рівні Організацією об’єднаних націй (ООН).
У Німеччині значимість кооперації відзначили Канцлер Німеччини,
пані Ангела Меркель, та інші високопоставлені політики. У своїй
вітальній промові Канцлер згадала, що ідеї кооперації, проголошені
її засновниками понад 150 років тому, і сьогодні актуальні, як ніколи. Герман Шульце-Деліч, який об’єднав ремісників і міське населення в кооперативний рух самодопомоги, сказав: «Багато маленьких сил, об’єднавшись, утворюють
велику». Фрідріх Вільгельм Райффайзен, засновник кооперативного руху в сільських регіонах, проголосив: «Те, чого неможливо досягти поодинці, стає можливим, об’єднавшись з іншими».
Це прості, але, очевидно, дуже правильні висновки. Кооперативи відіграють важливу роль в економічній і соціальній структурі Німеччини та є невід’ємною частиною світової соціальної ринкової економіки. У світі в три рази більше пайовиків, ніж акціонерів. Кооперативи забезпечують 100 000 000 робочих місць по всьому світу. Регіональний характер діяльності кооперативів у процесі глобалізації
є одним з факторів успіху.
Кожній людині, навіть такій, котра подорожує і працює в різних країнах, важливо знати, де його оселя. Це дає людям силу і впевненість у завтрашньому дні. Кооперативи надають допомогу через самодопомогу і тим самим вселяють у людей впевненість у власних силах. Вони втілюють у собі поєднання підприємництва та соціальної відповідальності. Ідея кооперації важлива для згуртування суспільства і розвитку його демократичного майбуття. Кооперативи — це завжди те, чим їх роблять людське розуміння, душевна сила й особиста мужність (Шульце-Деліч).
Коли я прочитала уривки з промови канцлера, відчула, що вони повністю підходять до колективу та
діяльності кредитної спілки «Косівська». Не тільки своїми справами в фінансовій сфері, а й вашою соціальною активністю ви робите величезний внесок у розвиток вашого регіону. Ви працюєте за непростих обставин. Ви працюєте в умовах політичної нестабільності. Законодавче поле в повній мірі не
сприяє вашій діяльності. Кліматичні умови та природні катастрофи ускладнюють вашу працю
й умови життя та роботи ваших членів.
Не зважаючи на кризи, які потрясають країну, ви підтримуєте ремесла і самостійну економічну діяльність ваших членів, ви надаєте допомогу при стихійних лихах, ви створюєте робочі місця, ви згуртовуєте й вносите духовність у відносини своїх членів з кредитною спілкою та між собою. У рамках
етнофестивалю «Косів на Івана Лудинє» та під час святкування ювілею кредитної спілки, я змогла
відчути, що ви підтримуєте і розвиваєте народну культуру вашого регіону, а значить — свого дому!
І все це завдяки колективу, членам кредитної спілки і, звичайно, не в останню чергу завдяки Оксані
Миколаївні Довгун як одному із засновників і голові правління кредитної спілки. Завдяки її душевній
силі, особистій мужності та розумінню значимості роботи кредитної спілки для розвитку регіону
і громади в цілому ваш кооператив успішно працює.
Хочу побажати колективу кредитної спілки здоров’я, витримки, успіхів і подальшого ентузіазму
у вашій нелегкій, але такій корисній для людей, діяльності.
На закінчення хотілося б процитувати побажання канцлера Німеччини німецькій кооперативній системі: «Так тримати і спасибі за те, що ви робите для нашої країни — кожен день, у багатьох сферах
і з великою кількістю людей».
Мені хотілося б відзначити, що ці слова повною мірою можна віднести до діяльності кредитної спілки
«Косівська»: до того, що ви робите для свого регіону і країни — кожний день, у багатьох сферах і з великою кількістю людей!
Так тримати!»
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«Шановна Оксано Миколаївно та колектив кредитної спілки
«Косівська»! Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування
15-ої річниці вашої кредитівки. За 15 років плідної праці ваша кредитна спілка завоювала належне місце на фінансовому ринку Івано-Франківської області.
Ми високо цінуємо вашу працелюбність і компетентність, життєву мудрість. Саме такі риси забезпечили Вам і вашому колективу
заслужений авторитет і повагу.
Бажаємо Вам нових цікавих задумів, творчих успіхів у всіх починаннях, надійних партнерів, розуміння й підтримки колег, віри
в свої сили і єдності в діях. Міцного здоров’я, сімейного тепла, достатку та благополуччя зичимо вам і вашим родинам.
Нехай оберігає вас Господь!»

Марія ГАЛОНСЬКА,
голова правління
кредитної спілки
«Відродження»

Спілкувався Олексій ВОЛОТОВСЬКИЙ,
директор з регіонального розвитку ВАКС

Колектив і члени Всеукраїнської асоціації кредитних спілок вітають КС «Косівська»
з 15-річчям!
Бажаємо кредитній спілці фінансової стабільності,
а її колективу — здоров’я на довгії літа.
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Процедуру реєстрації
місця проживання та оформлення
паспорта громадянина України
змінено
У серпні 2012 року розпочали роботу з видачі паспортів
громадян України, реєстрації
місця проживання фізичних
осіб, а також виконання інших
функцій, визначених законодавством України про громадянство та імміграцію, підрозділи Державної міграційної служби України (раніше ці функції
виконували підрозділи Міністерства внутрішніх справ).
Відповідно до Положення
про Державну міграційну службу України, затвердженого Ука-
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зом Президента України від
6 квітня 2011 року № 405/2011
Державна
міграційна служба України (ДМС України)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України
через
Міністра
внутрішніх
справ України.
ДМС України входить до системи органів виконавчої влади
та утворюється для реалізації
державної політики у сферах
міграції (імміграції та еміграції),

Експерт рубрики

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрисконсульт
Всеукраїнської
асоціації кредитних
спілок
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у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних
осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Під час переданням вказаних функцій від МВС до ДМС
України, внесено низку змін
у законодавство України, які
покликані спростити процедури
реєстрації місця проживання
фізичних осіб та оформлення
паспортів громадян України.
Так, 5 серпня 2012 року набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо реєстрації місця проживання та місця
перебування
фізичних
осіб
в Україні» (далі — Закон), яким
внесено зміни, зокрема, до
Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні».
Серед основних нововведень
Закону можна виділити таке:
Законом надано можливість
реєстрації місця проживання
або місця перебування особи за
адресами спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини.
Перелік документів, що подаються для реєстрації, доповнено документами, що підтверджують право на проживання в
житлі, перебування або взяття
на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час
реєстрації.
Загалом, цей перелік документів виглядає так:
 письмова заява;

 документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла
16-річного віку, подається свідоцтво про народження або

свідоцтво про належність до
громадянства України;
 квитанція про сплату державного мита або документ про
звільнення від його сплати;
 талон зняття з реєстрації
(у разі зміни місця проживання
в межах України). Талон зняття
з реєстрації не подається у разі
оформлення реєстрації місця
проживання
з
одночасним
зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;
 документи, що підтверджують право на проживання
в житлі, перебування або взяття
на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального
захисту,
проходження
служби у військовій частині,
адреса яких зазначається під
час реєстрації;
 військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю
на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:
 документ, що посвідчує особу законного представника;
 документ, що підтверджує
повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного
представника здійснюється за
згодою інших законних представників.
Забороняється вимагати для
реєстрації місця проживання
подання особою інших документів.
Зразок заяви про реєстрацію
місця проживання та зразок
талона зняття з реєстрації місця
проживання затверджені Постановою
Кабінету
Міністрів
України від 28 липня 2004р.
№ 985.

Коментар експерта
Відповідно до раніше діючих норм, для реєстрації особа повинна була подати письмову заяву, паспортний
документ (посвідку на постійне або тимчасове проживання) квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від
його сплати, два примірники
талона зняття з реєстрації. Вимагати подання особою інших документів для
реєстрації місця проживання заборонялося. Однак, на
практиці ця норма не діяла,
оскільки для того щоб довести своє право на проживання в тому чи іншому приміщенні, громадяни мусили подавати додаткові документи (договори найму, безкоштовного користування майном тощо). До того ж посилання на наявність цих документів містить заява про
реєстрацію місця проживання.
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути
здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього
місця проживання.
Коментар експерта
Таким чином, якщо особа
має намір зареєструватися
в іншому місті, їй не потрібно їхати до міста її попередньої реєстрації для зняття
з реєстраційного обліку.
Законом розширено коло
підстав для зняття з реєстрації.
Так зняття з реєстрації місця
проживання особи здійснюється на підставі:
 заяви особи або її законного
представника;
 судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права ко-
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ристування житловим приміщенням, про виселення, про
визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 свідоцтва про смерть;

 паспорта

або паспортного
документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів
цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

 інших документів, які свідчать про припинення: підстав
для перебування на території
України іноземців та осіб без
громадянства; підстав для проживання або перебування особи
у спеціалізованій соціальній,
установі, закладі соціального
обслуговування та соціального
захисту; підстав на право користування житловим приміщенням.
Коментар експерта
Дотепер зняття з реєстрації відбувалося на підставі
заяви особи, запиту органу

реєстрації за новим місцем
проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на
житлове приміщення або
права користування житловим приміщенням, визнання
особи безвісно відсутньою
або померлою), свідоцтва
про смерть.
На сьогодні це можливо й
за заявою власника житла,
наприклад, у разі закінчення
строку дії договору найму.
Також, 27 липня 2012 року
вступив в дію новий Порядок
оформлення і видачі паспорта
громадянина України, затверджений наказом Міністерства
внутрішніх справ України від
13.04.2012 р. № 320, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 02 липня 2012 р. за
№ 1089/21401 (далі — Порядок).
Згідно з Порядком, змінено
процедуру видачі паспорта —
відтепер документи для оформлення або обміну паспорта громадянина України подаються
безпосередньо до територіаль-

них підрозділів Державної міграційної служби України. Можна виділити й те, що Порядком
передбачена реалізації права
особи на транскрибований запис імені відповідно до її національної традиції, чого не було
раніше.
Коментар експерта
До цього часу (відповідно
до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина
України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх
справ
України
від
15 червня 2006 року № 600,
який втратив чинність),
документи для оформлення
або обміну паспорту подавалися до територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ через житловокомунальні підприємства.
Новим Порядком встановлено, що тепер документи
подаються
безпосередньо
до територіальних підрозділів Державної міграційної
служби України (а не до житлових контор, як це було раніше).

Увага! Вступив у дію Закон про посилення відповідальності
за порушення вимог законодавства
про захист персональних даних
1 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» (далі — Закон).
Законом внесено зміни у
Кодекс України про адміністративні правопорушення та передбачено досить високі розміри адміністративних штрафів
за невиконання вимог законодавства про захист персональ-
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них даних (до 17 000 гривень).
Окрім того, Законом внесено
зміни до Кримінального кодексу
України та передбачено кримінальну відповідальність за незаконне збирання, зберігання,
використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна
зміна такої інформації.
Нагадаємо, що Закон мав
вступити в силу 1 січня 2012
року, але цей строк було відкладено на півроку відповідно до

Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення
відповідальності за порушення
законодавства про захист персональних даних» щодо перенесення терміну введення в дію.
З повним текстом Закону
можна ознайомитися на сайті
Верховної ради України за
адресою:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/3454-17
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Затверджено Порядок здійснення ДСЗПД
державного контролю за додержанням законодавства
про захист персональних даних
Наказом Міністерства юстиції від 22.06.2012 № 947/5,
зареєстрованим 26.06.2012 за
№ 1064/21376, затверджено
Порядок здійснення Державною службою України з питань
захисту персональних даних
державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних (далі — Порядок).
Порядок врегульовує механізми здійснення Державною службою України з питань захисту
персональних даних (далі —
ДСЗПД) державного контролю
за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних шляхом проведення
перевірок фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підпри-

ємств, установ і організацій усіх
форм власності, органів державної влади, що є володільцями
та/або розпорядниками баз персональних даних (далі —
суб’єкт перевірки), а також
оформлення і розгляд результатів перевірок.
Відповідно до Порядку, перевірка проводиться на підставі
відповідного наказу ДСЗПД.
У наказі ДСЗПД про проведення перевірки визначаються:





суб’єкт перевірки;
дата початку та дата закінчення перевірки;
склад комісії, якій доручено
проведення перевірки (далі — комісія), із визначенням
її голови;

Зареєстровано законопроект
про необов’язковість
застосування суб’єктами приватного
права печатки
у господарській діяльності
Верховною Радою України
07.07.2012 р. за № 10730 зареєстровано проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права
без застосування печаток».
Ініціатором законопроекту є
Кабінет Міністрів України. Законопроектом вносяться зміни
до низки нормативно-правових
актів та знімається обов’язок
суб’єктів приватного права мати печатку. Відповідно до прое-

кту закону необхідність використання печатки виникає за домовленістю сторін або у випадках, встановлених законодавством. Зміни вносяться й до Закону України «Про кредитні спілки», а саме у статті 3 та 24, та
встановлюють, що кредитна
спілка та асоціація кредитних
спілок може мати печатку,
штамп та бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 12.07.2012 р. законопроект направлено на розгляд комітету. З повним текстом
законопроекту, порівняльною



правові підстави проведення перевірки.
Перед початком проведення
перевірки ДСЗПД надсилається
повідомлення разом з копією
наказу про проведення перевірки за місцезнаходженням або
місцем проживання суб’єкта
перевірки рекомендованим листом за 10 календарних днів до
початку проведення перевірки.
Строк проведення перевірки не
може перевищувати 10 робочих
днів. За поданням голови комісії продовження строку проведення перевірки здійснюється
уповноваженою посадовою особою ДСЗПД, яка прийняла рішення про проведення перевірки, але не більше ніж на 5 робочих днів.

таблицею та пояснювальною
запискою до нього можна ознайомитися на сайті Верховної
ради України.

Оприлюднений
проект
розпорядження
щодо змін
у Ліцензійних
умовах
провадження
діяльності
кредитних спілок
з надання
фінансових послуг
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На виконання вимог статті
13 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про внесен-

ня змін до розпорядження Держфінпослуг від 01 грудня 2011
№ 719» (далі — проект Розпорядження).
На думку Нацкомфінпослуг
проект Розпорядження розроблено з метою вдосконалення
умов і механізмів ліцензування
діяльності кредитних спілок
з надання фінансових послуг,

спрощення процедури отримання кредитними спілками документів дозвільного характеру
(ліцензій) шляхом введення в
дію відповідних норм Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 01.12.2011 № 719.

Постанова Пленуму ВССУ про судову практику розгляду
цивільних прав у касаційному порядку
Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердив постанову № 10 від 14.06.2012 року про судову практику розгляду цивільних прав у касаційному
порядку.
Постанову затверджено з метою забезпечення правильного й однакового застосування норм цивільного процесуального законодавства про перегляд судових рішень у касаційному порядку. Зі змістом постанови можна ознайомитися на сайті ВАКС, у розділі «Судова практика».

Ухвала ВАСУ за позовом члена ВАКС-кредитної спілки
«Разом» про визнання протиправними
та скасування податкових повідомлень-рішень
Пропонуємо ознайомитися з Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 12 липня 2012 р.
за позовом кредитної спілки «Разом» до ДПІ про визнання протиправними та скасування податкових
повідомлень-рішень.
Дякуємо КС «Разом» за те, що надала Ухвалу для поширення серед кредитних спілок-членів ВАКС.
Ухвалу ВАСУ розміщено в розділі «Судова практика», на сайті ВАКС.

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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