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«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Пропозиції Національного банку до проекту
Концепції реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації викликали
багато запитань у засобів масової інформації,
державних органів і самих учасників ринку. Відповідей було чимало, зупинимося на головних.
Насамперед, хочу відзначити, що зараз триває
обговорення проекту Концепції й пропозиції Нацбанку висловлені саме в процесі обговорення,
а не є остаточним рішенням.
Дуже сподіваємося, що профільний регулятор, який добре знає нашу специфіку, вийде з
іншими пропозиціями й допоможе нам відстояти наші професійні інтереси, бо якщо пропозиції
Нацбанку реалізувати, то кредитні спілки перестануть існувати як вид фінансової установи.
Сьогодні кредитна кооперація в Україні об’єднує 1 млн 62 тисячі громадян. У 2011 р. 48 тисяч громадян довірили свої кошти українським
кредитним спілкам, а 249,3 тисячі громадян
мають діючі кредитні договори. Кредитний
портфель складає 565 млн грн.
Проблеми ринку
Третій рік кредитні спілки працюють в умовах фінансової нестабільності. Не відбуваються
зміни в законодавстві, яке до сьогодні так і залишається застарілим і недосконалим. Платоспроможність українців не зростає, а довіра до
фінансових інститутів знижується. Оскільки за
останні два роки з Державного реєстру фінансових установ виключили 150 кредитних спілок,
істотно скоротилися активи, зменшилися кредитні програми, відбувся певний відтік внесків.
Кількість членів кредитних спілок скоротилась
майже втроє (-32,3 %).
Не спростилися й ліцензійні процедури, які
залишаються одним з найболючіших питань
у нашій діяльності. Ліцензії так і не стали безстроковими, не поставлена крапка в розмірі
плати за ліцензію, хоча котрий рік поспіль ринок говорить про те, що ліцензійні процедури
повинні бути простими й зрозумілими, а основну увагу в процесі ліцензування потрібно зосередити на оцінці існуючих у діяльності кредитних
спілок фінансових та операційних ризиків, а не
на формальних аспектах.
До чого призведе прийняття Концепції
реформування й розвитку національної системи кредитної кооперації?

Сподіваюся, що та Концепція, яка буде
прийнята в остаточній редакції, — а поки (ще
раз підкреслю) триває обговорення проекту
й висловлення пропозицій — призведе саме до
реформування й розвитку системи кредитної
кооперації, а не до згортання діяльності кредитних спілок. Кредитні спілки по суті своїй соціальні й їхній відхід з ринку, насамперед, залишить без уваги та фінансової підтримки незахищені верстви пересічного населення, фермерів, кооператорів, пенсіонерів, будуть втрачені
робочі місця, а отримати кредит на лікування,
навчання або весілля стане великою проблемою.
Чи є інші, ніж запропоновані Нацбанком,
шляхи вирішення проблем?
Так. ВАКС запропонувала Директиви з ключових питань реформування національної системи кредитної кооперації. У Директивах по
стратегічно важливих питаннях подальшої діяльності кредитних спілок висловлено наше бачення й наші пропозиції.
Серед основних: обмежити діяльність кредитних
спілок
адміністративно-територіальними одиницями, впровадити систему саморегулювання як додатковий самоконтроль на
ринку, ввести обов’язковість членства спілок
у професійних об’єднаннях.
Що стосується найбільш гострої сьогоднішньої нашої проблеми — вкладників неплатоспроможних кредитних спілок, то ми вважаємо,
компенсація у вигляді разової виплати їх вкладникам за рахунок цільових бюджетних фондів
під контролем регулятора вирішила б цю проблему.
Ми ж зі своєї сторони — а ВАКС дійсно представляє професійну, здорову частину ринку —
готові взяти на себе додаткові зобов’язання
й готові до більш ретельного контролю нашої
діяльності. Не можу не відзначити, що в своїх
рядах ВАКС, не маючи статусу СРО, вже почала вводити певні професійні стандарти, внутрішній фінансовий контроль і аналіз.
Що стосується права кредитних спілок
на залучення внесків (вкладів) на депозитні
рахунки
Пропозиція заборонити кредитним спілкам
залучати гроші на депозитні рахунки викликає
багато запитань. А що, якийсь банк візьме
500 грн на депозит від старенької бабусі? Чи
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може буде виплачувати по 50 грн процентів по
внеску? Не вірю! Касове обслуговування коштуватиме дорожче. Кредитні спілки можуть не
залучати депозити і працювати на так званих
«своїх» грошах — пайових внесках, але цих грошей замало. І хочу запитати: а чи всі знають,
як радіють малозабезпечені люди, отримуючи
відсотки по своїм крихітним заощадженням?
Торік ми проводили акцію «Дамо позитив!». Листи, написані на адресу кредитних спілок, їхня
кількість здивувала не тільки державних службовців, яким були передані копії цих листів, —
вони здивували самі спілки! Скільки теплих, добрих слів подяки було в цих листах!
А якщо говорити сухою мовою цифр, то заборона приймати гроші на депозит призведе до
скорочення обсягів кредитування й зменшення
кількості членів.
Ми вважаємо, що в спеціальному законодавстві можна передбачити чітке розмежування
режимів регулювання й нагляду за кредитними
спілками, які залучають депозити, і за тими,
хто не має ризиків по такого роду зобов’язанням. Для першої категорії кредитних спілок
варто здійснювати повноцінний пруденційний
нагляд, повинні бути законодавчо встановлені
вимоги обов’язкової участі в системі гарантування внесків, членства в профоб’єднаннях, а
надалі — у СРО.
Для другої категорії може здійснюватися загальний нагляд з чітким дотриманням правил
поведінки на ринку.

Підсумовуючи, хочеться сказати таке: якщо
українській кредитній спілці без врахування
її специфіки, її соціальної спрямованості, заборонити залучати гроші на депозити й перетворитися в кооперативний банк, то сама природа,
суть кредитної спілки буде загублена.
А тисячі звичайних громадян, які багато років користувалися послугами кредитних спілок
(відзначу — не фінансових бізнес структур, що
називали себе «кредитними спілками», а послугами тих, хто прозоро і професійно працює), кому
вони висловлять свою подяку? Не віриться, що
банкам цікаві ці користувачі, та й 20 років роботи на ринку кредитних спілок довели — на цю
нішу ніхто інший не претендує: роботи багато,
а доходу мало.
А ті, хто знайдуть 120 млн гривень для свого
перетворення в кооперативний банк, вже не
будуть кредитувати малозабезпечене населення та варити в ранці каву члену, котрий прийшов до відкриття спілки.
Хочеться вірити, що спільними зусиллями,
за допомогою нашого профільного регулятора,
який знає тонкощі й специфіку діяльності кредитних спілок, нам вдасться відстояти свої інтереси й своє місце на ринку. Адже в 30-х роках
минулого сторіччя кредитну кооперацію вже
знищували, а в 90-х знову відроджували. Чи потрібно повторювати чиїсь помилки?
Щиро,
Президент ВАКС Вікторія Волковська

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАКС У НАЙБЛИЖЧІ П’ЯТЬ РОКІВ
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вересня в м. Києві
відбулося розширене засідання Правління Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок (далі — ВАКС) за участю
членів Правління і Ревізійної
комісії ВАКС, членів Ради Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», членів
Спостережної Ради і Ревізійної
комісії УОКС, голів Правління
обласних асоціацій кредитних
спілок та активних учасників
ринку кредитної кооперації, під
час якого були ухвалені такі
рішення та розглянуті такі
питання:
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1. Погодити оновлені Директиви ВАКС щодо офіційної позиції ВАКС з ключових питань
реформування національної системи
кредитної
кооперації
(далі — Директиви ВАКС). При
цьому:
1.1. Оновлені Директиви
ВАКС взяти за основу в процесі
роботи на виконання Національного плану дій на 2012 рік
(пункт 24). З цією метою, забезпечити постійну взаємодію з
Адміністрацією Президента України, Комітетом з економічних
реформ при Президенті України, Кабінетом Міністрів Украї-

ни, Національним банком України та Нацкомфінпослуг.
1.2. Виконавчій дирекції та
Групі радників ВАКС в процесі
опрацювання відповідних концептуальних
документів
та
законодавчих ініціатив застосовувати Директиви ВАКС в якості офіційної позиції ВАКС з відповідних питань реформування
національної системи кредитної
кооперації.
2. Доручити Голові Правління ВАКС відповідно до пункту 2
Договору про співпрацю між
ВАКС та НАКСУ від 12.11.2008
повторно запропонувати Раді

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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НАКСУ в найкоротші строки
провести спільне засідання керівних органів ВАКС і НАКСУ
з метою узгодження пріоритетів
та позицій при проведенні послідовної та узгодженої роботи
з метою відстоювання стратегічних інтересів всього кредитного руху України в концептуальних питаннях його подальшого
розвитку. У разі відмови або
відсутності відповіді з боку
НАКСУ в зазначений у зверненні термін вважати недоцільними подальші спроби узгодження
позицій та продовжити роботу
згідно із затвердженими Директивами ВАКС.
3. Доручити Виконавчій дирекції ВАКС у процесі взаємодії
з Нацкомфінпослуг забезпечити
послідовну та принципову позицію при відстоюванні професійних інтересів кредитних спілокчленів ВАКС в процесі здійснення дозвільних процедур, безвиїзного та виїзного нагляду
і правозастосування, застосовуючи, у разі потреби весь наявний інструментарій правового
та інформаційного впливу.
4. Доручити Виконавчій дирекції ВАКС спільно з Групою
радників ВАКС розробити та
подати на розгляд Правління
ВАКС з подальшим винесенням
на затвердження Конференції
ВАКС проектів Професійного
стандарту поведінки на ринку
кредитних спілок-членів ВАКС
та Соціального стандарту кредитних спілок-членів ВАКС. Визначити, що вказані документи
разом із уже діючим Професійним фінансовим стандартом
у короткостроковій перспективі
мають скласти основу для запровадження механізмів самоконтролю в рамках членства
ВАКС. Запропонувати в процесі
підготовки зазначених докумен-

тів орієнтуватися на зміст та
форму Єдиного кооперативного
стандарту об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів».
5. Доручити Виконавчій дирекції ВАКС провести у співпраці з місцевими асоціаціями
кредитних спілок приурочену
до 20-річчя українського кредитного руху загальнонаціональну акцію «Соціально-економічний звіт кредитних спілок
України». Звернутися до місцевих асоціацій кредитних спілок
з пропозицією активізувати
відповідно до взятих на себе
договірних зобов’язань роботу з
метою реалізації на регіональному рівні відповідних заходів у
рамках проведення зазначеної
акції.
6. Доручити Виконавчій дирекції ВАКС розробити й подати на розгляд Правління ВАКС
проект Регламенту щодо врегулювання відхилень у діяльності
кредитних спілок-членів ВАКС
від вимог Професійного фінансового стандарту ВАКС.
7. Підтримати ініціативу про
проведення членами ВАКС Дня
відкритих дверей та благодійної
акції у Міжнародний день кредитних спілок (18 жовтня 2012
року). Доручити Виконавчій
дирекції забезпечити відповідну
інформаційну підтримку кредитних спілок-членів ВАКС у процесі проведення зазначених
акцій.
8. Підтримати ідею вступу
ВАКС до складу Міжнародної
Координаційної Ради мікрофінансових асоціацій країн Співдружності Незалежних Держав.
Доручити Виконавчій дирекції
ВАКС продовжити співпрацю з
міжнародними мікрофінансовими центрами (МФЦ, Варшава,
та РФЦ, Москва).

9. Доручити Виконавчій дирекції ВАКС продовжити послідовну роботу по представленню
інтересів кредитних спілок у
сфері захисту прав споживачів
фінансових послуг та підвищення фінансової обізнаності населення. З цією метою продовжити й розширити співпрацю з
відповідними державними органами, неурядовими правозахисними та освітніми організаціями, професійними об’єднаннями фінансового ринку, Світовим банком та USAID. Вивчити
можливість співпраці з новоутвореним телеканалом Національного банку України БТБ.
10. Задовольнити заяву щодо набуття членства ВАКС кредитної спілки «Українська провідна».
Крім того, під час розширеного засідання Правління ВАКС
відбувся перший етап стратегічного
планування
розвитку
ВАКС на середньострокову перспективу. За результатами підготовлена інформація щодо того, куди рухатиметься ВАКС у
найближчі п’ять років. Зокрема,
одним із пріоритетних напрямків діяльності ВАКС в найближчі п’ять років Правління розглядає створення саморегулівної
організації. Також за підсумками стратегічного планування
визначено, що на ринку необхідно запровадити обов’язкове
членство всіх КС у професійних
об’єднаннях. У подальшому робота зі стратегічного планування продовжуватиметься. Наступний етап передбачає розроблення Стратегічного плану розвитку ВАКС, який буде запропонований на затвердження під
час Конференції ВАКС.
Зазначені документи доступні на сайті ВАКС (новини від
12 і 19 вересня 2012 р.).
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ВАКС ДО НАКСУ

Н

а
виконання
рішення
Правління
ВАКС
(від
6 вересня 2012 року) Всеукраїнська асоціація кредитних спілок 20 вересня цього року звернулася до Національної асоціації кредитних спілок України
(НАКСУ) з листом, в якому закликала НАКСУ до взаємодії.
Зокрема, в листі ВАКС зазначено: «ВАКС вважає очевидним той факт, що поточний
стан справ не допускає пасивності та відстороненого споглядання за подальшим розвитком
подій. При цьому, ВАКС звертає
увагу на те, що ще 18.12.2010,

а згодом повторно 27.10.2011
Правлінням ВАКС було направлено на адресу Ради НАКСУ відповідне звернення, яке до сих пір
всупереч взаємним договірним
зобов’язанням залишається без
жодної відповіді.
У зазначеному зверненні,
зокрема, було зазначено таке:
«…Усвідомлюючи
надзвичайну
важливість забезпечення належної взаємодії між НАКСУ та
ВАКС … звертаюся до Ради
НАКСУ з пропозицією на практиці застосувати положення
пункту 2 Договору, а саме:
«У окремих випадках Сторони

можуть ініціювати проведення
спільних засідань їх представницьких органів у повному складі»…
Відповідне
рішення
Ради
НАКСУ стане підтвердженням
наявності реальної волі з боку
НАКСУ до консолідації зусиль
всього організованого класичного
ринку кредитних спілок заради
майбутнього сотень кредитних
спілок та мільйонів їх членів».
Повний текст звернення
ВАКС до НАКСУ розміщено на
сайті асоціації www.vaks.org.ua
(новина від 20 вересня 2012 р.).

ПРЕДСТАВНИКИ ВАКС ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
«ВВЕДЕННЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ»

П

редставники ВАКС, 19 вересня, взяли участь у конференції «Введення Всесвітнього дня заощаджень», що була
організована німецькими Шпаркасами та Банком розвитку
KfW за підтримки Міністерства
фінансів Німеччини. Також захід відвідали представники Національного банку України, Національної академії банківської
справи НБУ, Національного Університету ім. Т. Шевченко.
Українським банкам, які
були головними запрошеними
на конференцію, презентували
надзвичайно цікаві доклади
німецьких фахівців «Всесвітній
день заощаджень — значення
заходу», «Що робити з грошима,

які залишились» і «Практичний
досвід впровадження Всесвітнього дня збереження заощаджень». Представники ВАКС
В. Волковська, В. Сидоровський, М. Сюма, Р. Герій навели
свій досвід проведення акцій
«День відкритих дверей» в Міжнародний день кредитної кооперації та коротко розповіли
про свою постійну роботу з населенням та програму фінансової просвіти.
Приємно відзначити, що на
початку заходу всі звернення та
розмови були спрямовані та
велися навколо банківського
сектору, а наприкінці навіть
представник НБУ сказав, що
«банки та кредитні спілки, дійс-

СВІТОВИЙ БАНК
ОБГОВОРЮВАВ СТВОРЕННЯ
В УКРАЇНІ ІНСТИТУТУ
ФІНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА
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но, повинні приділяти увагу
фінансовій просвіті в роботі зі
своїми споживачами». Учасниками Конференції було запропоновано українським банкам і
кредитним спілкам приєднатися до святкування Всесвітнього
дня заощаджень 31 жовтня.
Захід був чудово підготовлений та дуже корисним для
ВАКС, деякі ідеї та німецькі
знахідки ми спробуємо використати в своїй діяльності.
Особисту подяку висловлюємо керівнику німецького проекту «Реформування фінансової
діяльності в сільській місцевості» GIZ/DGRV Анні Гамбург за
надану можливість взяти участь
у Конференції.

П

редставництво Світового банку в Україні
25—26 вересня 2012 року зібрало за круглим
столом представників громадських організацій та
учасників ринку фінансових послуг, щоб обговорити План дій із розбудови потужної й ефективної
системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

Ринок кредитних спілок на
цьому заході представляла Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок в особі Президента ВАКС
Вікторії Волковської та директора з регіонального розвитку
ВАКС Олексія Волотовського. У
перший день Томаш Проуза
(консультант Світового банку)
та Девід Томас (провідний омбудсмен з питань стратегії Служби фінансового омбудсмена
Великобританії) розповіли присутнім про світовий досвід захисту споживачів фінансових
послуг, а також про те, наскільки важливо поширювати фінансову грамотність серед населення. У другий день детально
розглядали досвід Республіки
Вірменії у рамках теми «Примиритель фінансової системи
Республіки Вірменія». Пані Піруз Саркісян (головний фінансовий примиритель Республіки
Вірменія) розповіла про етапи
розвитку та побудови системи
фінансового омбудсмена в цій
країні.

ході. Збори, які з різних причин
не могли зібратися протягом
двох років, нарешті створили
Громадську раду при Мінсоцполітики. Вирішили, що рада
складатиметься з усіх, хто присутній на зборах.
Гарячими дебати стали, коли
обирали голову Громадської ради. Претендентів було троє,
один з кандидатів взяв самовідвід. Після жвавого обговорення
на посаду голови Громадської
ради більшістю голосів обрали
Ільчука Олександра Павловича
(представника від Всеукраїнської асоціації пенсіонерів).
Вітаємо пана Олександра
Ільчука з обранням на цю посаду.

МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
ВРАХУВАЛО
ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС
ЩОДО

ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СТВОРЕНА
ГРОМАДСЬКА РАДА

У

Будинку кіно (м. Київ)
24 вересня відбулися організаційні збори ініціативної
групи представників громадських організацій України зі створення Громадської ради при
Міністерстві соціальної політики України. У зборах взяли
участь 102 представника із 129
заявлених. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)
разом з партнерами Інститутом
фінансових технологій і Всеукраїнською асоціацією пенсіонерів були присутні на цьому за-

сової звітності», який опубліковано на офіційному сайті Міністерства фінансів України і мережі Інтернет ( www.minfin.gov.ua) у рубриці «Проекти
регуляторних актів для обговорення» розділу «Законодавство».
Зазначений проект постанови в установленому порядку
буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів України», — йдеться в листі Мінфіну, що надійшов до Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС).
Повний текст листа Міністерства фінансів України розміщено на сайті асоціації.
Нагадаємо, 2 і 16 серпня
2012 р. ВАКС зверталася до
державних органів з проханням
скасувати або відстрочити перехід кредитних спілок на міжнародні стандарти фінансової
звітності.
Детальніше читайте про це
на сайті ВАКС (новина від
4 жовтня 2012 р.).

УПОРЯДКУВАННЯ
ПРОЦЕСУ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

«З

азначені пропозиції, щодо
перенесення терміну застосування МСФЗ кредитними
спілками з 2013 року на 2014
рік, які підтримані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, враховано у підготовленому Міністерством фінансів України
проекті постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення
змін до Порядку подання фінан-

ВАКС СТАЛА
ЧЛЕНОМ
МІЖНАРОДНОЇ
КООРДИНАЦІЙНОЇ
РАДИ
МІКРОФІНАНСОВИХ
АСОЦІАЦІЙ

В

сеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) стала
членом Міжнародної координаційної ради мікрофінансових
асоціацій країн Співдружності
незалежних держав (ММС).
«Відзначаючи
важливість
міжнародного співробітництва
та взаємної допомоги в сфері
мікрофінансової діяльності, ми
не скриваємо своєї зацікавленості у вступі нових учасників
і приєднанні нових партнерів
з метою активізації зусиль ор9
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ганізацій мікрофінансування по
підвищенню їхньої ролі в підйомі
економіки, вирішенні соціальних
завдань, розвитку малого бізнесу, підвищенні безпеки й доступності фінансових послуг для
населення країн-учасниць ММС.
Спільними зусиллями ми
досягнемо більш ефективного
функціонування системи мікрофінансування в наших країнах
й укріпимо міждержавну співпрацю в цій галузі», — відзначив
Шалкар Амангосович Жусупов,
голова ММС.
Лист ММС до ВАКС розміщено на сайті асоціації (в новині
від 29 вересня 2012 р.).

ЧЛЕНИ ВАКС
І ПЗВ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У І ФОРУМІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ПІВДНЯ РОСІЇ

У

П’ятигорську, 19 вересня,
завершив свою роботу
I Форум Кредитних спілок Півдня Росії «Кредитна кооперація
Півдня Росії: інтеграція і розвиток». Участь у цьому заході взяли кредитні спілки, які є членами ВАКС і ПЗВ, а також голова
правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» (ПЗВ) Іван Вишневський і керівник Німецького проекту «Реформування фінансової
діяльності в сільській місцевості» DGRV/GIZ Анна Гамбург.
Серед 150 учасників, крім
власне кооператорів, були представники регулятивних органів,
банківської спільноти, регіональних органів влади, колекто-

Д
о
в
і
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а

Міжнародна координаційна рада мікрофінансових асоціацій країн Співдружності незалежних
держав (ММС) створена за рішенням повноважних органів асоціацій мікрофінансових організацій
країн СНД.
Метою створення ММС є сприяння розвитку малого підприємництва, мікрофінансування й інвестиційному співробітництву мікрофінансових
асоціацій країн-членів СНД шляхом створення
та більш ефективного використання інструментів, інститутів і технологій мікрофінансування,
участі у виробленні державами скоординованої
політики в сфері розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу й домашніх господарств.

рів, мас-медіа. Форум став майданчиком не тільки для тих, хто
працює в кредитній кооперації,
але й для тих, хто її підтримує і
сприяє її розвитку — державні
службовці, представники регіональних гарантійних фондів,
IT-фахівці з різних регіонів із
задоволенням ділилися досвідом
з кооператорами і один з одним.
У перервах у просторому
фойє готелю «Інтурист» виникали стихійні «круглі столи» за інтересами, а «Россельхозбанк»
в особі його представника Таньковой Ірини поза програмою
провів окремий круглий стіл, на
якому всі бажаючі могли поставити свої питання безпосередньо директору Департаменту
розвитку малого бізнесу ВАТ
«Россельхозбанк».
Круглих столів у рамках програми було достатньо, щоб учасники Форуму змогли знайти
цікаві для себе теми, а модернізований по ходу проведення
круглих столів формат «Від-

критий простір» — коли за круглими столами мінялися модератори, а не учасники — дозволив
у відведений програмою час
забезпечити проведення дискусій з максимальним охопленням
слухачів, а модераторам отримати зворотній зв’язок практично від усіх дискусійних груп.
Юристи і бухгалтери змогли
поспілкуватися й обмінятися
практикою на окремих засіданнях Клубу юристів і Клубу бухгалтерів, спеціально організованих для цієї категорії фахівців
кредитної кооперації.
Під час Форуму Південноросійська асоціація кредитних
спілок (ЮРАКС), ВАКС і ПЗВ
підписали угоду про співпрацю.
Презентацій з цього заходу
розміщені
на
сайті
ВАКС
(новина від 2 жовтня 2012 р.)

Підготовлено за матеріалами інформаційного порталу
«Кредитна кооперація в Росії»

У кредитній спілці сталася подія?
Розкажіть нам про це: nagrebelna@vaks.org.ua
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НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

У Львові кредитні спілки вчилися основам управління ризиками

У

м. Львів, у приміщенні
Львівського
інституту
банківської справи УБС НБУ,
21—22 вересня 2012 року відбувся круглий стіл «Основи
управління ризиками для кредитних спілок». У цьому заході
взяли участь понад 20 фахівців,
котрі представляли 9 кредитних
спілок, Українську об’єднану
кредитну спілку, Аудиторську
фірму «АВС-Центр», ОКС «Програма захисту вкладів», Всеукраїнську асоціацію кредитних
спілок.
Під час цього заходу розглядали таке:
 поняття ризику, види ризи-

ків;

 зміни в картині ризиків для
ринку мікрофінансових установ;
 операційний ризик і його
категорії;
 структуру ризику й інструментарій;
 методи й інструменти управління ризиками;
 управління засобами проти
зловживань;
 ризики в інформаційних системах та електронних системах обліку.
Учасники отримали детальне
роз’яснення щодо визначення

поняття ризику, типів ризику,
категорій. На прикладах зарубіжних країн, організацій було
продемонстровано важливість
управління ризиками фінансовою установою, роз’яснено засоби виявлення, оцінки, моніторингу та зменшення ризику.
Крім того, були проведені рольові ігри, під час яких учасники
могли застосовувати на практиці набуті знання.
ВАКС вдячна Йохану Хекенбергу,
Фінансовій
компанії
«Ойкокредит Україна», перекладачам, слухачам тренінгу та
працівникам інституту за проведений захід.
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Оприлюднений проект розпорядження
«Про затвердження Змін до деяких розпоряджень
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
щодо особливостей застосування заходів впливу»
На сайті Нацкомфінпослуг
10.09.2012 оприлюднений проект розпорядження «Про затвердження Змін до деяких розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів
впливу».

Регуляторним актом пропонується затвердити зміни, зокрема, до Положення про особливості застосування заходів
впливу у вигляді відсторонення
керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації,
затвердженого
розпоряджен-

ням
Держфінпослуг
від
27.03.2008 № 416, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.05.2008 за № 481/
15172. ВАКС підготовлено порівняльну таблицю щодо цих
змін, з якою можна ознайомитися на сайті асоціації (новина
від 11 вересня 2012 р.).

Нацкомфінпослуг оприлюднила
Інформаційний лист до учасників ринку кредитних спілок
Відповідно до підпункту 6
пункту 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфін-

послуг від 02.12.2003 № 146,
зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25.12.2003 за
№ 1225/8546, (далі — Ліцензійні умови) до заяви про видачу
ліцензії кредитній спілці дода-

ються, зокрема, копії документів, що діють на дату подання
заяви і регламентують порядок
та умови надання фінансових
послуг, а саме: внутрішні положення згідно з Переліком внут-
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рішніх положень та процедур
кредитної спілки, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 № 116,
зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 25.11.2003 за
№ 1078/8399.
У зв’язку з неоднозначним
трактуванням вищезазначеного
пункту Ліцензійних умов на
засідання Комісії було винесено
розгляд зазначеного питання та

прийнято рішення. Кредитні
спілки повинні подавати в обов’язковому порядку:
 положення про фінансові
послуги кредитної спілки;
 положення про фінансове
управління кредитної спілки
у зв’язку із затвердженням
розпорядження Держфінпослуг від 30.12.2011 № 821
«Правила здійснення депозитних операцій для кредитних

спілок», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України
10.02.2012 за № 211/20524;
 інші внутрішні положення
кредитної спілки, на які
є посилання у положенні про
фінансові послуги та положенні про фінансове управління.
Відповідне повідомлення
розміщено на офіційному сайті
Нацкомфінпослуг.

Оприлюднений проект розпорядження
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»
На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг
17
вересня
оприлюднені проект розпорядження Уповноваженого органу
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» та Проект Змін до
деяких
нормативно-правових
актів Держфінпослуг (далі —
Зміни).
Основною метою розробки
Змін є приведення у відповідність до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи
та
фізичної
особипідприємця» та, відповідно, до
Законів України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування» та «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» 30 нормативноправових актів Держфінпослуг,
якими на сьогодні передбачається подання до уповноваженого органу серед інших документів копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи або фізичної особисуб’єкта підприємницької діяль12

ності чи копії довідки про внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, посвідченої нотаріально або органом, який
видав оригінал документа, або
надання в документах, що подаються, інформації щодо такого свідоцтва.
Цим проектом передбачається внести зміни до таких нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність кредитних
спілок:
- до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених
розпорядженням
Державної
комісії з регулюванням ринків
фінансових послуг України від
02.12.2003 № 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 25.12.2003 за № 1225/
8546, такі зміни:
3.1. Підпункт 1 пункту 2.1
розділу 2 викласти в такій редакції:
«1) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців»;
3.2. Абзац четвертий пункту 5.2 розділу 5 викласти в
такій редакції:
«виписка або витяг з Єдиного

державного реєстру юридичних
осіб
та
фізичних
осіб-підприємців, які містять відповідні
зміни»;
- до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ,
затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулюванням ринків фінансових послуг України від 22.06.2004
№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
07.07.2004 за № 847/9446, такі
зміни:
6.1. Підпункт 10.7 пункту 10
розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«10.7. Виписку або витяг з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб
-підприємців професійної спілки,
громадської чи релігійної організації (подається кредитними
спілками, ознакою членства в
яких є належність до зазначених організацій) чи виписку або
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-під-приємців відповідної
юридичної особи, з якою член
кредитної спілки перебував у
трудових відносинах при вступі
до кредитної спілки чи навчального закладу, який надає освіт-
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ні послуги та забезпечує професійну підготовку фахівців, і до
якого член кредитної спілки був
зарахований відповідно до законодавства при вступі до кредитної спілки (подається кредитними спілками, ознакою членства в яких є спільне місце роботи чи навчання).
Об’єднаною кредитною спілкою, ознакою членства якої
є належність до асоціації кредитних спілок, подається виписка
або витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців відповідної асоціації кредитних спілок».
6.2. Пункт 35 розділу V викласти в такій редакції:
«35. У разі виключення інформації про кредитну спілку
з Реєстру у зв'язку з припиненням юридичної особи кредитна
спілка подає заяву довільної форми та виписку або витяг
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб
-підприємців з відміткою про
державну реєстрацію припинення юридичної особи».
- до Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими
фінансовими

установами,
затверджених
розпорядженням
Державної
комісії з регулюванням ринків
фінансових послуг України від
23.03.2006 № 5523, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України
12.04.2006 за № 419/1229,
такі зміни:
19.1. Абзац другий пункту
2.2 розділу 2 викласти в такій
редакції:
«виписка або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців»;
19.2. Підпункт «а» пункту 5.3
розділу 5 викласти в такій редакції:
«а) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відповідні
зміни»;
- до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням
Державної
комісії
з регулюванням ринків фінансових
послуг
України
від
28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.09.2003 за № 797/8118 (у редакції розпорядження

Державної комісії з регулюванням ринків фінансових послуг
України від 16 січня 2007 №
6640), такі зміни:
22.1. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 розділу ІІІ
слова «свідоцтва про державну
реєстрацію та ким воно видане» замінити словами «виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців».
22.2. У розділі «Інформація
про державну реєстрацію юридичної особи» додатку 3 слова
«Серія та номер свідоцтва про
державну реєстрацію» та «Ким
видано свідоцтво про державну
реєстрацію» замінити відповідно словами «Серія та номер виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб
та
фізичних
осіб-підприємців» та «Ким видано виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-під-приємців».

З проектами нормативноправового акту можна ознайомитися на сайті ВАКС
(новина від 20 вересня 2012 р.).

Держава вирішила заохочувати громадян економити тепло й електроенергію
Кабінет Міністрів України
22 серпня цього року видав Постанову (№ 785) «Про внесення
змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для державної
підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів», відповідно до
якої до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для державної
підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р.

№ 439, вносять зміни. Крім того, 30 липня Кабінет Міністрів
України видав Розпорядження
(№ 588-р) «Про затвердження
плану заходів з нормативноправового забезпечення реалізації енергоефективної політики
теплоспоживання та модернізації сфери теплопостачання».
Зокрема, пунктами 12 і 13 цього плану передбачено:
«12. Розробити та внести на
розгляд
Кабінету
Міністрів
України проект акта:
щодо внесення змін до постанови
Кабінету
Міністрів
України від 29 червня 2011 р.

№ 689 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництв енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних
видів палива на 2010—2015 роки» (Постанова № 689) в частині
стимулювання
громадян
України до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і робіт з їх
встановлення шляхом компенсації частини відсотків за кори-
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стування кредитами, отриманими позичальниками в кредитно-фінансових установах.
Держенергоефективності,
Національна комісія, що здійснює
державне
регулювання
у сфері комунальних послуг
(за згодою), АТ «Ощадбанк»
(за згодою).
Вересень 2012 року;
щодо внесення змін до постанови
Кабінету
Міністрів
України від 1 березня 2010 р.
№ 243 «Про затвердження Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива на 2010—2015 роки» щодо
концентрації цільових бюджетних видатків на компенсації
платежів або відсотків за кредитами для населення для здійснення енергоощадних заходів.
Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (за згодою).
Вересень 2012 року;
щодо стимулювання малоза-

безпечених категорій громадян
до здійснення енергоощадних заходів.
Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг (за згодою), Держенергоефективності.
Листопад 2012 року;
щодо спрощення порядку
адресного надання житлових
субсидій населенню.
Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг (за згодою).
Листопад 2012 року.
13. Розробити регіональні та
місцеві програми стимулювання населення для здійснення
енергоощадних заходів (за досвідом Львівщини) та забезпечити
їх координацію.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві держадміністрації, Держенергоефективності.
Вересень 2012 року».
Вітаємо членів Львівської
обласної асоціації кредитних

спілок, які доклали чимало зусиль для того, аби на програму
енергозбереження
звернули
увагу представники Кабінету
Міністрів України.
Пропонуємо
всім
членам
ВАКС і місцевим асоціаціям
кредитних спілок на основі досвіду львівських колег долучитися до реалізації програм з енергозбереження у своїх регіонах.
Такого роду заходи безумовно матимуть значний позитивний вплив на покращення іміджу та підвищення довіри до
українського кредитного руху
як з боку влади, так і з боку
громадськості.
Нагадаємо, раніше ВАКС на
своєму веб-сайті публікувала
кілька новин на цю тему:
Лист Кабінету Міністрів
України щодо реалізації заходів
з
енергозбереження:
http://
vaks.org.ua/?id_news=592.
Про досвід та можливі механізми залучення кредитних спілок до вирішення сучасних енергетичних проблем країни під
час міжвідомчої наради: http://
vaks.org.ua/?id_news=581.

Оприлюднений проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до Порядку подання фінансової звітності»
На сайті Міністерства фінансів України 25 вересня 2012
року оприлюднений проект Постанови
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення змін до

Порядку подання фінансової
звітності». Проектом нормативно-правового акту передбачено,
що кредитні спілки складатимуть фінансову звітність за

міжнародними
стандартами,
починаючи з 1 січня 2014 р.
З повним текстом проекту
можна ознайомитися на сайті
ВАКС (новина від 28.09.2012).

Розділи «Судова практика» та «Питання оподаткування»
доповнено новими документами
У розділах «Судова практика» та «Питання оподаткування»
на сайті ВАКС розміщено нову,
корисну для кредитних спілок
інформацію, а саме:
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 Інформаційний лист Вищого
спеціалізованого
суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ номер 101393/0/4-12 від 27 вересня

2012 «Про практику застосування судами законодавства при
вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин»;

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Й СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

 Інформаційний лист Вищого
спеціалізованого
суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ номер 101389/0/4-12 від 27 вересня
2012 р. «Про практику застосування судами при розгляді
справ окремих норм трудового
права»;
 Інформаційний лист Вищого
спеціалізованого
суду
України з розгляду цивільних і
кримінальних справ номер 101386/0/4-12 від 27 вересня

2012 року «Про деякі питання
практики застосування Закону
України «Про судовий збір»;
 Інформаційний лист Вищого
спеціалізованого
суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ номер
10-1390/0/4-12 від 27 вересня
2012 року «Про практику застосування судами законодавства
при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів»;
 Інформаційний лист Ви-

щого
спеціалізованого
суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ номер
10-1387/0/4-12 від 27 вересня
2012 року «Про практику застосування судами при розгляді
справ окремих норм законодавствапро власність та спадкування»;

 Лист Державної податкової служби України від 31 липня 2012 року № 20727/7/
10-0217/2986 (щодо перевірок
суб’єктів господарювання).

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

Представники Нацкомфінпослуг, ВАКС і ПЗВ під час робочої зустрічі
обговорювали шляхи взаємодії регулятора й ринка
За ініціативи Голови Нацкомфінпослуг А. Л. Стасевського 10 вересня відбулась робоча
зустріч Голови та представників
регулятора з представниками
ринку кредитних спілок. У зустрічі, що відбулася під головуванням А. Л. Стасевського, взяли участь директор департаменту регулювання та нагляду за
кредитними установами Нацкомфінпослуг О. С. Швець, заступник директора цього департаменту Д. А. Кульга, Президент
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) В. О. Волковська та Голова правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма
захисту
вкладів» (ПЗВ) І. І. Вишневський.
Під час зустрічі сторони обговорили стан ринку кредитної
кооперації, питання взаємодії
регулятора та ринку, вислухали
пропозиції та сподівання сторін. Вікторія Волковська підтвердила готовність ВАКС до
конструктивного діалогу та взаємодії з регулятором і коротко

представила офіційну позицію
асоціації з ключових питань
реформування
національної
системи кредитної кооперації.
У свою чергу Іван Вишневський надав інформацію щодо
напрацювань ОКС «Програма
захисту вкладів» у частині проведення фінансового аналізу
та виїзного моніторингу кредитних спілок-учасників ПЗВ.
Пан Стасевський висловив
своє занепокоєння з приводу
вкладників кредитних спілок,
які щотижня проводять мітинги
біля приміщення Національного
банку України, оскільки це призводить до негативного сприйняття кредитних спілок представниками державних органів.
При цьому, Голова Нацкомфінпослуг позитивно відгукнувся
про акцію ВАКС «Дамо позитив!», проведену в 2011 році,
і запропонував ВАКС повторити її.
Андрій Леонідович, враховуючи значну активність ВАКС
у сфері представництва профе-

сійних інтересів кредитних спілок, запропонував асоціації взяти безпосередню участь у роботі
групи по розробці пропозицій
по виконанню пункту 24 Національного плану дій на 2012 рік
та напрацюванні пропозицій
щодо концептуальних напрямків реформування системи кредитної кооперації.
Слід зазначити, що під час
зустрічі Голова та представники
Нацкомфінпослуг висловили готовність
підтримати
ринок
у питаннях відстоювання професійного іміджу та підтвердили зацікавленість взяти активну
участь у публічному соціальноекономічному звіті кредитних
спілок, проведення якого ВАКС
запланувала на 11 жовтня 2012
року. У цілому, сторони домовилися продовжувати й поглиблювати розпочатий діалог.
Більше про Соціальноекономічний звіт кредитних
спілок читайте в наступному
номері.

Актуальну інформацію про кредитні спілки в Україні в будь-який час можна прочитати
на сторінці в Facebook: http://www.facebook.com/UkrCU
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ —
ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Матеріал підготував Іван ВИШНЕВСЬКИЙ,
голова правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»
У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 25 вересня відбулася робоча нарада з питань впровадження пункту 24 Національного
плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—2012 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава».
Участь у цій нараді взяли представники Нацкомфінпослуг, Міністерства фінансів України,
Комітету економічних реформ Адміністрації
Президента України, Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС), Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ), Національної асоціації кредитних спілок України
(НАКСУ), експерти Німецького проекту DGRV/
GIZ «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості».
Під час наради зазначені представники обговорили питання щодо:
 запровадження диференційованого підходу
до діяльності кредитних спілок;
 здійснення пруденційного нагляду за кредитними спілками;
 гарантування вкладів членів кредитних спілок;
 саморегулівної організації на ринку кредитної
кооперації.
Нагадаємо, що в пункті 24 Національного
плану дій на 2012 рік йдеться про розвиток системи кредитної кооперації шляхом внесення на
розгляд Верховної Ради України проекту закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації.
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Відкриваючи засідання Олег Швець надав
слово Юрію Буці (представнику Координаційного центру з упровадження економічних реформ),
який зазначив, що «зараз Координаційний центр
обговорює шляхи реалізації Національного плану
та на основі висловлених пропозицій і зауважень
буде готувати відповідні пропозиції для Адміністрації Президента. Висловлена Національним
банком України позиція є думкою одного з учасників обговорення пункту 24 і не є остаточною,
через це важливо почути думки та пропозиції
всіх інших учасників».
Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, висловила
позицію ВАКС по кожному з питань обговорення:
— Щодо запровадження диференційованого
підходу
до
діяльності
кредитних
спілок:
«Необхідно, як в силу специфіки роботи кредитних спілок, так і з метою оптимізації державного нагляду за їхньою роботою. Зокрема, частина
кредитних спілок, котрі працюють в сільській
місцевості, здійснюють кредитування таких
потреб населення, які банки ніколи не будуть
робити: лікування, виїзд на роботу, придбання
худоби тощо. Врахування специфіки роботи дрібних спілок, які працюють на обмеженій території, є критичним і недопустимо їх рівняти з
банками,
чи
кредитними
спілками
із
«всеукраїнським» статусом».
— Щодо здійснення пруденційного нагляду за
кредитними спілками та передачі нагляду Національному банку України за кредитними спілками, які здійснюють залучення депозитів: «Пруденційний нагляд — важливий елемент роботи
регулятора, однак такий нагляд має впроваджуватись поступово. Ефективність пруденційного
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Серпень — вересень 2012

нагляду може бути підвищена за умови тісної
співпраці з професійними об’єднаннями кредитних спілок/саморегулівними організаціями. При
цьому нелогічним є розрив нагляду за кредитними
спілками
між
двома
регуляторами
(Нацбанком і Нацкомфінпослуг)».
— Щодо гарантування вкладів членів кредитних спілок: «Участь кредитних спілок в системі
гарантування вкладів є важливим кроком в еволюції розвитку кредитних спілок. Кредитні спілки в переважній більшості здійснюють залучення великої кількості дрібних депозитів, а не великих депозитів, як це роблять банки. Тому система гарантування має бути націлене на захист пересічного громадянина України. Враховуючи обсяг депозитів у системі кредитних спілок,
доцільно не створювати окремий фонд, а приєднати кредитні спілки до діючого фонду гарантування».
— Щодо саморегулівної організації на ринку
кредитної кооперації: «Впровадження саморегулювання, а правильніше «самоконтролю», є кроком, який дозволить покращити як взаємини
між ринком і регулятором, так і підвищити
рівень стабільності системи. Адже саморегулівні об’єднання та їхні учасники найбільше зацікавлені в фінансовій надійності кредитних спілок.
Однак, розглядаючи питання надання статусу
саморегулівності професійними об'єднанням
кредитних спілок, регулятор повинен передбачити вимоги до таких об'єднань, оскільки їм не
лише нададуть певні права, але й на них буде
покладено велику відповідальність за стан учасників ринку».
Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок Катерина Калустова, висловила
принципову підтримку позиції Вікторії Волковської, з двома застереженнями:
— «Якщо Нацкомфінпослуг здійснює нагляд за
кредитними спілками, то цілком логічно щоб
Нацкомфіпослуг здійснювала й управління фондом гарантування депозитів членів кредитних
спілок. Це дало б змогу оптимізувати і нагляд,
і виплати по неплатоспроможним спілкам».
Таку пропозицію активно обговорювали учасники зустрічі, зокрема, представники Нацкомфінпослуг висловилися, що створення зазначеного Фонду потребувало б концептуального перегляду засад роботи регулятора, оскільки на орган
державної влади будуть покладені не властиві
для нього функції. Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Лапаєва
зазначила, що, незважаючи на незвичність такого підходу в створенні фонду, на сьогодні це
є поширеною практикою в країнах Європи —

коли Фонд гарантування є підрозділом регулятора.
— «Наданню статусу саморегулівності має
передувати встановлення чітких вимог до об'єднань/асоціацій кредитних спілок і недопущення
створення «фіктивних» організацій, які матимуть відповідну кількість кредитних спілок, але
не матимуть ресурсів для провадження саморегулівних функцій. Оскільки на сьогодні 2 всеукраїнські асоціації об’єднують близько половини
учасників ринку, а ще 300 кредитних спілок не є
учасниками жодного з об’єднань».
Перед виступом Івана Вишневського, голови правління «Програми захисту вкладів», Олег
Швець попросив його акцентувати увагу на
практиці провадження пруденційного нагляду
за кредитними, які має «Програма захисту вкладів». Підтримуючи попередніх доповідачів по
основних питаннях, Іван Вишневський додав:
«Проблема гарантування вкладів членів кредитних спілок є більше «роздутою» з боку опонентів кредитних спілок, ніж це є насправді.
Порівнюючи статистику по депозитах фізичних осіб на 1 січня 2012 року, видно, що 51 комерційний банк України має більше депозитів,
ніж всі кредитні спілки України разом взяті.
При цьому рівень капіталізації кредитних спілок є досить високим і подекуди сягає до 50 % від
активів. Якщо не буде цілеспрямованого
«геноциду» з боку держави, кредитні спілки працюватимуть і розвиватимуться. Якщо й виникатимуть поодинокі випадки неплатоспроможності (як це трапляється й у банках), то це не
буде критичною часткою від усіх депозитів,
оскільки Фонд гарантування вкладів як професійний оператор проблемних активів зуміє мінімізувати втрати фонду, в тому числі й за рахунок капіталу неплатоспроможної фінансової
організації.
Гарантування вкладів потребують звичайні
вкладники кредитних спілок (у переважній більшості це люди поважного віку), сума депозиту
яких складає не більше 30—40 тисяч грн. Система гарантування вкладів і в банках працює не
для «професійних вкладників-інвесторів», які
вклали сотні тисяч гривень.
На першому етапі доцільно негайно приєднати кредитні спілки до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб і встановити гарантовану
суму на рівні не більше середнього депозиту
в системі кредитних спілок (близько 20 тисяч
гривень). Такий крок:
а) дозволить підвищити рівень довіри населення до кредитних спілок;
b) покращить державний нагляд за кредит-
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ними спілками;
c) посилить систему самоконтролю серед
самих кредитних спілок.
Після апробації таких заходів доцільно поетапно підняти гарантовані суми.
Говорячи про впровадження пруденційного
нагляду, необхідно:
- змінити періодичність подачі звітних даних. Учасники «Програми захисту вкладів» з 2008
року подають звітні дані щомісячно і це дає можливість детально аналізувати їхню діяльність
та оперативно реагувати на зміни в фінансовій
політиці;
- змінити обсяг звітних даних — вилучення
даних, які дублюються; впровадження звітності
по депозитних операціях (середньозважені ставки, строки залучення тощо);
- переглянути існуючі нормативи — частину
з них необхідно відкоригувати, частину — скасувати.
- запровадити обов'язкове управління й планування ліквідності в кредитних спілках, в першу чергу в тих, які залучають депозити населення.
- покращити якість аудиторських перевірок
кредитних спілок та уникнути дублювання
з перевірками регулятора — зараз під час перевірок велика увага приділяється формальній
складовій (вчасне, повідомлення про зміни, навчання тощо), і мінімум уваги — якості кредитного портфеля та достовірності відображення
резерву проблемних кредитів. Тому, жорстка
позиція регулятора щодо аудиторів, які підтверджують фінансову звітність кредитних спілок«банкротів», призвела б до покращення якості
аудиту, зменшила б напруження в системі кредитних спілок, а також навантаження на інспекційні підрозділи Нацкомфінпослуг».
Андрій Страшний, заступник директора
Департаменту фінансової політики Міністерства
фінансів України, з приводу питань порядку
денного зазначив:
«У випадку реформування системи нагляду
за кредитними спілками, Міністерство фінансів
України підтримує приєднання кредитних спілок до фонду гарантування вкладів. Але обов'язково має бути реформовано нагляд. Якщо
ж йтиметься про створення окремого фонду
для кредитних спілок, Мінфін не підтримуватиме виділення бюджетних коштів на створення
такого фонду — створення можливо за рахунок
будь-яких ресурсів, але не за рахунок бюджету.
Щодо питання виплат вкладникам кредитних спілок, які втратили свої кошти в попередні
періоди, то Мінфін взагалі не передбачає виді-
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лення коштів на такі заходи.
Крім того, необхідно пам’ятати, що зміна
системи нагляду має бути синхронізована зі
зміною системи бухгалтерського обліку та звітності кредитних спілок, і Міністерство фінансів
України засвідчує готовність взяти участь
в опрацюванні цих питань».
Наталія Лапаєва, начальник відділу з питань
стратегії та трансформації Фонду, висловлюючи
позицію Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, зазначила:
«Відповідно до принципу 8 «Обов’язкова
участь в системі страхування депозитів» Основних принципів ефективних систем страхування
депозитів, затверджених Базельським комітетом в 2009 році, гарантуванню/страхуванню
повинні підлягати депозити населення, розміщені у всіх видах фінансових установ, яким таке
право надано державою. В силу цього, Фонд
принципово підтримує участь кредитних спілок
у системі гарантування вкладів, але за умови
забезпечення ефективного нагляду за кредитними спілками».
Анна Гамбург, керівник Німецького проекту
«Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» DGRV/GIZ, зазначила, що Проект
принципово підтримує позицію асоціацій кредитних спілок, але додатково треба звернути увагу
на таке:
«Питання реформування системи нагляду
кредитних спілок та участі в системі гарантування вкладів необхідно розглядати в комплексі
з питанням майбутнього кредитних спілок:
- Чи надаватимуть кредитні спілки послуги
юридичним особам (малим і середнім підприємствам, фермерським господарствам)?
- Які послуги зможуть надавати кредитні
спілки? Чи буде можливість здійснювати переказ коштів? Ведення поточних рахунків? Надання синдикованих кредитів?
- Якою буде система управління ліквідності
кредитних спілок: це здійснюватимуть ОКСи чи
кооперативні банки?
- Чи буде впроваджено систему дієвого самоконтролю з боку асоціацій?
Німецька система кооперативних банків
стала стабільною завдяки дієвому самоконтролю, дієвій системі управління ліквідності через
центральні кооперативні банки та інституційній гарантії, яку надає фонд гарантування кооперативних банків».
Підсумовуючи виступи учасників наради Директор департаменту нагляду за кредитними
установами Нацкомфінпослуг Олег Швець подякував всім за плідну роботу й зазначив:
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«Фактично всі учасники наради були солідарними в думці:
 що кредитним спілкам не можна забороняти
залучати депозити, і нагляд за кредитними
спілками повинен проводитись одним органом і не варто допускати розриву нагляду
між кількома органами;
 участь кредитних спілок у системі гарантування вкладів є доцільною, але запровадженню гарантування повинно передувати налагодження дієвого нагляду та взаємодія з само-

регулівними організаціями;

 діюча регуляторна база потребує доопрацювання, в першу чергу в частині нормативів
та звітності кредитних спілок.
Усі пропозиції та зауваження будуть відображені в протоколі наради та офіційно передані
в Адміністрацію Президента України».
Офіційні пропозиції учасників наради
в письмову вигляд на сторінці «Програми захисту вкладів» http://pzv.net.ua/?nid=news|400

КУПІВЛІ В ГРУПАХ:
ВІД ІДЕЇ — ДО РОЗРАХУНКУ

Матеріал підготував Олексiй ВОЛОТОВСЬКИЙ,
директор з регіонального розвитку Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Оголошення фінансових компаній, які працюють за схемою «купівля в групах», за змістом дуже схожі
на рекламу кредитних спілок. Це вводить в оману пересічних громадян. Щоб дійсні та потенційні члени кредитних спілок змогли чітко відрізняти кредитні спілки від «покупок у групах», потрібно пояснити їм різницю. Цей матеріал має на меті допомогти керівникам і співробітникам спілок підвищувати фінансову грамотність населення.
Схема «купівлі в групах» народилась у 70-х
роках минулого сторіччя в Аргентині. Сутність
ідеї — в самій назві: люди, які не можуть придбати (взяти в кредит) товар тривалого вжитку,
створювали групи взаємного кредитування.
В Аргентині цю систему контролює держава.
У більшості країн Європи такий варіант надання
послуги заборонений, що вводить споживача в
оману. У нашій країні «купівлю в групах» держава поки що не контролює й не забороняє.
Що таке «купівля в групі»?
Адміністратор групи пропонує громадянам,
яким не вистачає грошей, щоб придбати будьякий товар, створити групу, що дозволить зібрати потрібні кошти. Учасники групи повинні щомісяця сплачувати заздалегідь визначену суму
й відсоток за участь у групі в розмірі від 0,7 до
1,2 % від основної суми внеску.

Розподіл товару, на який група зібрала кошти, відбувається в три етапи: пасивний, активний та авансовий.
Пасивний передбачає щомісячний розіграш
лотереї серед учасників групи. Власник щасливого білета отримує бажаний товар.
Активний: учасник групи вносить більш ніж
два платежі в місяць, що дає шанс одержати
товар поза чергою. При цьому адміністратор
групи не повідомляє, хто з учасників групи має
той чи інший пріоритет в отриманні товару.
Авансовий: оплата суми, що перевищує половину вартості товару, є стовідсотковою гарантією швидкого його отримання.
Таким чином, кожен учасник через певний
час має отримати товар, на який він підписався,
коли вступав у групу. Група припиняє свою
діяльність тільки тоді, коли товар отримають всі
її учасники.
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Нескладний розрахунок
Давайте приблизно порахуємо, скільки коштуватиме віртуальний товар відповідно до описаної вище схеми. Наприклад, вартість товару
становить 15 000 грн.
1. Стартовий внесок — 500 грн (плата за
участь у групі, до вартості товару вона не входить).
2. Термін участі — 7 років, або 84 місяці. 15
000 грн : 84 місяця = 178,57 грн (це — наш щомісячний платіж за товар).
3. Страхування життя — обов’язкова умова.
Обираємо середній тариф і страховку на суму
75 000 грн. Платіж за такою програмою становить 403 грн на рік. Місячний тариф: 403 грн :
12 міс. = 33,58 грн.
4. Плата за адміністрування групи. Середній
розмір — 1 % від вартості нашого товару. Рахуємо: 15 000 грн : 1 % = 150 грн на місяць.
5. Банківські послуги за проведення платежу — 10 грн на місяць.
6. Також виникнуть витрати при оформленні
товару: нотаріальні послуги, отримання довідок,
виписок і всякого роду підтверджуючих документів, які потрібно зібрати за короткий час, зазначений у договорі.
Вирахуємо наш щомісячний платіж: 178,57
грн + 33,58 грн +150 грн + 10 грн = 372,15 грн.
Відповідно за рік ми сплатимо: 372,15 грн х
12 міс. = 4 465,8 грн, а за сім років — 4 465,8
грн х 7 років = 31 260 грн.
До цієї суми додамо перший платіж (500 грн),
витрати при отримані товару (оцінимо їх у 10 %
від вартості товару – 1 500 грн).
Загальна сума: 33 260,6 грн.
Це за умови, що все буде відбуватися саме
так, як ми запланували.
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Проте є деякі «АЛЕ», прописані саме в договорі: якщо вартість товару буде збільшуватися, то і
Ваш платіж також буде автоматично зростати.
Якщо Ви перестали платити, тоді Ваше першочергове право отримати товар переходить до
іншого учасника групи, а так звану лотерею
проводять без Вашої участі. Якщо Ви захочете
розірвати договір у судовому порядку й повернути вкладені гроші, у кращому випадку Ви
отримаєте їх після закриття групи, але коли це
станеться — невідомо. При виході з групи гроші,
які Ви туди сплатили, не повертаються.
Однак кожен споживач сам вирішує, якою
послугою користуватися.
Правила фінансової безпеки
Варто нагадати правила безпеки, якими не
слід нехтувати при отриманні будь-якої фінансової послуги. Зокрема:
1. Уважно читайте договори, які підписуєте.
Протягом дії договору Ви будете за ним жити!
2. Не підписуйте документи одразу, спочатку
обдумайте своє рішення. Поки договір не підписаний, право ухвалювати рішення знаходиться
на Вашому боці.
3. Порахуйте всі витрати, які у Вас виникнуть протягом дії договору.
4. Якщо Ви не розумієте той чи інший пункти
договору, просіть, щоб Вам його пояснив співробітник фінансової установи.
5. У договорі повинні бути чітко визначні
умови отримання послуги, а також «форсмажорні» обставини невиконання договору для
обох сторін.
6. При бажанні отримати фінансову послугу,
порівняйте аналогічні пропозиції, які представлені в інших схожих фінансових організаціях.
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АНАЛІТИКА

Аналіз показників діяльності
кредитних спілок-членів ВАКС
за ІІ квартал 2012 р.
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Станом на 30.06.2012 р. ВАКС об’єднувала
149 кредитних спілок.
Цей аналіз проведено по звітним даним 136
кредитних спілок-членів ВАКС, які в 1-му півріччі 2012 року подали свої звіти до ВАКС.
За аналізований період з 30 червня 2011
до 30 червня 2012 р. спостерігається позитивна
тенденція у змінах основних показників кредитних спліок (рис. 1.).
У кредитних спілках-членах ВАКС у 1-му півріччі 2012 р. загалом кількість членів спілок зменшилася, що пов’язано з виключенням на річних
загальних зборах тих, хто довгий час не користувались послугами спілки. Проте варто відмітити,
що кількість членів кредитних спілок-членів
ВАКС протягом 2-х кварталів 2012 року змен-

Рис. 1. Динаміка основних фінансових показників діяльності 136 КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)

шилась на 1,3 %, це — на 5,7 % менше ніж
в аналогічному періоді 2011 року. При цьому,
якщо кількість позичальників у 1-му півріччі
2011 р. зменшилась на 2,1 %, то за такий же
період 2012 року цей показник зріс на 1,5 %.
Так станом на 30.06.2012 р. кількість членів
кредитних спілок-членів ВАКС становила понад
498 тис. осіб, з яких 25,3 % мали діючи кредитні
договори, а 4,8 % — внески (вклади) на депозитних рахунках (рис. 2).
Загальний обсяг активів кредитних спілокчленів ВАКС станом на 30.06.2012 р. становив 848,3 млн грн, що на 6 % більше ніж на початок 2012 р. і 9,9 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. (станом на 30 червня
2011 р. — 771,8 млн грн), що показано на рис. 3.

Рис. 3. Динаміка змін обсягу загальних активів КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)
Рис. 2.
Динаміка зміни членів КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)
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У 1-му півріччі 2012 р. спостерігається покращення надання фінансових послуг у кредитних спілках-членах ВАКС щодо надання кредитів на 4 %, а в порівнянні з 1-им півріччям 2011
року — на 11,1 %. При цьому середній розмір
кредиту за аналізований період зріс на 18,9 %,
а в порівнянні з початком 2012 р. — на 5,5 %
та склав майже 6,3 тис. грн. Загальний обсяг
кредитного портфеля кредитних спілок-членів
ВАКС станом на 30.06.2012 р. склав 788,8 млн
гривень, що на 6,1 % більше ніж на початок року та на 10 % більше в порівнянні з 1-им півріччям 2011 р. (рис. 4).
Проте, не менш важливо зазначити, що при
збільшенні загального кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС протягом аналізованого періоду, спостерігається зменшення в ньо-

му частки заборгованості за неповернутими та
простроченими кредитами. Питома вага простроченості в загальному кредитному портфелі
станом на 30.06.2012 р. становить 13,7 %, або
107,9 млн грн.
У структурі кредитного портфеля кредитних
спілок-членів ВАКС продовжують переважати
споживчі кредити, частка яких складає 63 % від
обсягу портфеля, або 494,5 млн грн.
Частка житлових кредитів становила 21 %
портфеля, або 164,7 млн грн. Значну частку
займають комерційні кредити — 8 %, або 67 млн
гривень.
Кредитування ведення селянських і фермерських господарств поки що має незначну частку
в загальному обсязі виданих кредитів —
по 4 % (31,8 млн грн та 29,0 млн грн відповідно).

Рис. 4.
Динаміка змін обсягів загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС і загальної заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами
(на кінець періоду)
Рис. 5.
Структура кредитного
портфеля
КС-членів
ВАКС

Варто відмітити, що при зменшенні кількості
вкладників кредитних спілок-членів ВАКС, загальна сума їхніх внесків (вкладів) на депозитні
рахунки за 1-ше півріччі 2012 р. збільшилась
на 3,5 %, а в порівнянні з 1-им півріччям
2011 р. на 6,7 % та станом на 30.06.2012 р.
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склала 565,8 млн грн. При цьому середня сума
внеску одного вкладника за аналізований період
зросла на 3,5 % та складала 23,4 тис. грн.
Структура зобовязань кредитних спілокчленів ВАКС у 1-му півріччі 2012 р. також змінилась: частка довгострокових вкладів (внесків)
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(понад 12 місяців) збільшилась і склала
311,8 млн грн, або 55 % від суми загального
портфеля; 40 %, або 227,4 млн грн, займають
середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців);
безстрокові та короткостокові вклади в структурі портфеля становлять 2 і 3 % відповідно
(12,8 млн і 14 млн грн).
Приємно відзначити те, що загальний капітал
кредитних спілок, які є членами ВАКС, за І півріччя 2012 р. зріс на 22,9 млн грн і станом на
30.06.2012 р. становив 219,5 млн грн.
Варто зазначити, що зростання капіталу відбулось за рахунок збільшення обсягу резервного
капіталу, який з початку 2012 р. зріс на 12,5 %
і склав 69,5 %, або 152,5 млн грн від обсягу капіталу.
Зростання резервного капіталу дає можливість говорити про зростання стабільності й надійності кредитних спілок на ринку кредитної
кооперації.
Витрати кредитних спілок-членів ВАКС
у 1-му півріччі 2012 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. зросли на 14,9%, хоча з
початку 2012 року спостерігалось їх зменшення
на 11,7 %. Однак доходи у 1-му півріччі 2012
року порівняно з 1-им півріччям 2011 року зросли на 15,8%, що призвело до зростання фінансового результату кредитних спілок-членів ВАКС
на 25 %: фінансовий результат за 1-ше півріччя
2012 р. становив 7 млн грн проти від’ємного
фінансового результату 1 млн грн у 2011 році.
У першу чергу зростання доходу пов’язано зі
збільшенням обсягу кредитування, адже доходи
від процентів за кредитами, наданими членам
спілок, становлять 90—95 % від сукупних доходів. Слід констатувати, що в 1-му півріччі 2012
р. у кредитних спілках-членах ВАКС зросли основні показники діяльності кредитних спілок, це
підтверджує ділову активність на ринку.

Також, варто звернути увагу на те, що не
зважаючи на фінансову нестабільність за аналізований період, спостерігається покращення
послуг кредитних спілок щодо надання кредитів.
При цьому питома вага заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами
в кредитному портфелі за цей же період зменшилася.
Таке покращення якості кредитного портфеля здебільшого відбулось за рахунок жорсткішого кредитного моніторингу, виваженої послідовної роботи кредитної спілки з боржниками та
більш тісною співпрацею зі своїми членами.
Приємно констатувати й те, що за рахунок
збільшення довіри вкладників до своїх кредитних спілок відбувається зростання суми внесків
(вкладів) на депозитні рахунки.
Зростання депозитного портфеля та покращення диверсифікації кредитного портфеля
в свою чергу призводить до підвищення ефективності роботи кредитних спілок.
Також, за рахунок збільшення резервного
капіталу, поступово зростає капітал кредитних
спілок-членів ВАКС, а, відповідно, підвищується
капіталізація та зменшуються ризики в діяльності спілки.
Вищезазначене свідчить, що кредитні спілкичлени ВАКС зосередили увагу:
 на платоспроможних і надійних своїх позичальниках як активних користувачах фінансових послуг;



покращенні якості кредитних портфелів за
рахунок зменшення обсягів прострочених
і неповернутих кредитів, що дозволило зменшити ризики та підвищити надійність, стабільність розвитку на ринку;



збільшенні власного капіталу, що дозволяє
зменшити ризики в діяльності спілки.

Рис. 6. Структура депозитного портфеля КС-члеінв ВАКС (на кінець періоду)

23

Серпень — вересень 2012

Рис. 7. Динаміка капіталу
КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)

Рис. 8.
Динаміка доходів і витрат КС-члеінв ВАКС
(за період)
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Аналіз Закону України
«Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб»
Матеріал підготувала Юлія ФОК, помічник адвоката (м. Тернопіль).
Дякуємо за сприяння в підготовці матеріалу Віталію Бойчуку
З метою захисту прав і законних інтересів
вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення
коштів у банківську систему, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків
23.02.2012 р. був прийнятий Закон України
«Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» від № 4452-VI (далі — Закон), який набрав
чинності з 22 вересня 2012 р. Відповідно, Закон
України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-ІІІ (далі —
Закон № 2740-ІІІ) визнано таким, що втратив
чинність. Прийняття цього Закону — вагомий
крок вперед до удосконалення системи гаранту-
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вання захисту вкладів. Хоча з прийняттям цього
Закону й надалі залишаються відсутніми гарантії захисту вкладів фізичних осіб-підприємців
та юридичних осіб у банки, а також незахищеними залишаються внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, що на думку деяких експертів суперечить директивам Євросоюзу, які говорять про безумовне гарантування вкладів будь-кого на однаковому рівні.
Цей нормативно-правовий акт за своєю суттю і функціями суттєво відрізняється від попереднього.
Так навіть із предмета регулювання та цілей
нового Закону очевидно, що функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд)
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істотно розширено. Зокрема, Фонду надані повноваження
щодо прийняття нормативноправових актів у формі інструкцій, положень та
правил, обов’язкових для виконання банками,
юридичними та фізичними особами, здійснення
контролю за виконанням зобов’язань банків
у зв’язку із їх участю в системі гарантування
вкладів фізичних осіб, удосконалено процес роботи з проблемними банками в Україні.
Фонд є економічно самостійною установою,
що не має на меті отримання прибутку, проте
Фонд підзвітний Кабінету Міністрів України та
Національному банку України.
Керівні органи Фонду залишились незмінними, — це адміністративна рада Фонду та виконавча дирекція Фонду. Однак порядок формування складу адміністративної ради інший. Відповідно до Закону до неї тепер входить представник Кабінету Міністрів України, два представники Національного банку України (далі — НБУ),
один представник профільного комітету Верховної ради України та директор-розпорядник Фонду (за посадою). Участь представника асоціації
банків в діяльності Ради новим законом не передбачена.
Члени адміністративної ради Фонду здійснюють свої функції на громадських засадах. Строк
повноважень члена адміністративної ради Фонду, крім директора-розпорядника Фонду, становить 4 роки і може бути продовжений не більше,
ніж на один строк. Фонд відшкодовує витрати,
понесені у зв’язку з виконанням ними повноважень відповідно до цього Закону та регламенту
адміністративної ради Фонду.
Також у Фонді створюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна адміністративній
раді Фонду та здійснює періодичні перевірки діяльності Фонду на предмет дотримання вимог
законодавства, перевірку результатів фінансової
та інвестиційної діяльності Фонду.
Філії іноземних банків виключені із переліку
учасників Фонду, які ними були відповідно до
Закону № 2740-ІІІ. Учасниками Фонду є тепер
тільки банки, притому, що їх участь у Фонді
є обов’язковою. Банк набуває статусу учасника
Фонду в день отримання ним банківської ліцензії. Ощадний банк надалі залишився поза сферою дії Закону.
Розширено джерела формування коштів Фонду, і тепер вони складаються із:
— початкових зборів учасників Фонду, який
сплачується протягом 30 календарних днів з
дня одержання банківської ліцензії (1 % від
статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом);
— регулярних зборів з учасників Фонду, які

сплачуються щоквартально (для грн — 0,5 %
бази нарахування, 0,8 % — для валюти);
— спеціального збору до Фонду (встановлюється
Фондом у разі, якщо поточні доходи Фонду є
недостатніми для виконання ним у повному
обсязі своїх зобов’язань щодо виплати відшкодування за вкладами та/або щодо обслуговування та погашення залучених кредитів);
— доходів, одержаних від інвестування коштів
Фонду в державні цінні папери України;
— доходів одержаних у вигляді процентів, нарахованих НБУ за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих в НБУ;
— кредитів, залучених від НБУ;
— неустойки, що стягується відповідно до Закону;
— коштів, що були внесені НБУ в розмірі
20 000 000 гривень на день створення Фонду;
— коштів з Державного бюджету України;
— доходів від надання фінансової підтримки
приймаючому банку;
— благодійних внесків, грантів, технічної допомоги; коштів, отриманих від виконання заходів передбачених планом врегулювання.
Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності. Кошти
Фонду не включаються до держбюджету, і також
не підлягають вилученню, тому можуть використовуватися виключно за напрямками, передбаченими ч. 2 ст. 20 Закону: виплата гарантованої
суми відшкодування, покриття витрат, пов’язаних із діяльністю Фонду, надання позики своїм
працівникам у межах кошторису витрат й ін.
Мінімальний обсяг коштів Фонду не може
бути нижчим за 2,5 % від суми гарантованих
Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом наступного кварталу.
Одна з найбільших новацій Закону — введення диференційованих внесків банків до Фонду,
що відповідає міжнародній практиці. Так, розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику, при цьому розмір
диференційованого збору має бути не менше
розміру базової річної ставки. Методика оцінки
ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборів встановлюється нормативноправовим актом Фонду, що підлягає погодженню з Національним банком України.
За несплату, несвоєчасну сплату зборів до
Фонду учасником Фонду ст. 24 Закону передбачено відповідальність банку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, а за непо-
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дання, несвоєчасне подання або подання Фонду
недостовірних відомостей, а також за ухилення
від виконання/несвоєчасного виконання рішень
Фонду — штрафи, які сплачують керівники банків.
Норми, які мають пряме відношення до вкладників містяться саме у положеннях Розділу V
Закону. Чи не найбільших дискусій відбулось
щодо питання суми гарантування. Деякі експерти зазначають, що краще було б встановити не
відносну, а фіксовану суму гарантування (як це
було у старому законі), оскільки чим вищий ступінь захисту вкладів фізичних осіб, тим більше
довіри з боку населення до фінансових установ.
Відповідно ж до ст. 26 Закону Фонд відшкодовує
кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладами, в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття
рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних
та початку процедури виведення Фондом банку
з ринку, але не більше суми встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття
такого рішення незалежно від кількості вкладів
в одному банку. Відповідно до ст. 3 Закону
№ 2740-ІІІ, Фонд гарантував кожному вкладнику учасника відшкодування в розмірі не більше
150 000 грн (з 17 вересня 2012 р. набрало чинності рішення адміністративної ради Фонду
№ 27 від 21.08.2012 р., відповідно до якого розмір відшкодування збільшено до 200 000 грн).
Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами
після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відтепер отримання відшкодування за вкладами неплатоспроможних банків можливе у
більш короткий термін, оскільки Фонду надане
повноваження самостійного складання реєстру
вкладників неплатоспроможного банку та суми,
що підлягає відшкодування. Виплата гарантованих сум відшкодування здійснюється Фондом
через банки-агенти в національній валюті не
пізніше 7 днів з моменту прийняття рішення
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (раніше — від трьох місяців до шести). Позитивним є і той факт, що гарантії розповсюджуються не тільки на депозити, але і на
кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках фізичних осіб.
Для вкладників існують й валютні ризики,
оскільки відшкодування коштів за вкладами
в іноземній валюті відбувається в національній
валюті України, а перерахування суми вкладу
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здійснюється за курсом гривні до іноземних валют не на день виплати, а на день прийняття
рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку виведення банку
з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
Завершення виплат гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами здійснюється в
день внесення в Єдиний державний реєстр запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
Необхідно звернути увагу, що не всі суми підлягають відшкодуванню. Так, Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 грн;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним
(депозитним) сертифікатом на пред’явника;
4) розміщення на вклад у банку особою,
яка була членом спостережної (наглядової) ради,
правління (ради директорів), ревізійної комісії
банку, якщо з дня звільнення з посади до дня
прийняття НБУ рішення про віднесення такого
банку до категорії неплатоспроможних не минув
1 рік;
5) розміщенні на вклад власником істотної
участі банку;
6) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за
вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
7) за вкладом у банку, що є предметом
застави та забезпечує виконання зобов’язань
вкладника перед цим банком, в обсязі таких
зобов’язань;
8) за вкладами в філіях іноземних банків.
За Фондом закріплюється відтепер нова функція — виведення з ринку неплатоспроможних
банків шляхом введення тимчасової адміністрації та ліквідації банків. Раніше таке повноваження належало НБУ.
Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення
тимчасової адміністрації в банку на наступний
робочий день після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних. Інформація про запровадження тимчасової адміністрації в банку розміщується на офіційній сторонці в мережі Інтернет
та публікується в газетах «Урядовий кур’єр»
і «Голос України». Виконавча дирекція Фонду
призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду, яка від імені Фонду набуває
всі повноваження органів управління банку та
органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове
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право управляти банком та вживати дії, передбачені планом врегулювання.
Із запровадженням тимчасової адміністрації
мораторій на виплату коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та
за договорами банківського рахунку — скасовується.
Строк запровадження тимчасової адміністрації Законом скорочено. Відповідно до ч. 4 ст. 34
Закону цей строк не повинен перевищувати три
місяці, для системоутворюючих банків — шість
місяців (тимчасова адміністрація припиняється
після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції
Фонду). Ліквідація ж банку повинна бути завершена не пізніше одного року з дня прийняття
рішення про ліквідацію банку, з можливістю
продовження строку до 1 року, а для системоутворюючих банків — на строк до 2-х років.
З 22 вересня 2012 р. Фонду надане право
звертатись з вимогою до власників істотної участі, контролерів і керівників банку для задоволення за рахунок їх майна частини вимог креди-

торів банку в разі, якщо їхні дії чи бездіяльність
призвели до понесення банком збитків та/або
завдання шкоди інтересам вкладників та інших
кредиторів банку.
Для забезпечення гарантування вкладів на
банки покладено нові зобов’язання, зокрема подання аудиторських висновків, звітів Фонду,
встановлення додаткових умов інформування
клієнтів про гарантування, а також можливість
планової та позапланової перевірок Фондом учасників у зв’язку з їх участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб .
Отже, Закон містить більше нововведень для
учасників Фонду, ніж для фізичних осіб. Проте,
новим Законом Фонду надано всі інструменти
для вирішення головних проблем системи гарантування вкладів, які стали очевидними під час
попередньої банківської кризи. Але лише зважене ставлення особи до вибору фінансової установи для розміщення власних коштів, постійний
моніторинг її фінансового стану зможе гарантувати впевненість у збереженні своїх заощаджень.
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГОВОРИЛИ ПРО СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРЕДСТАВНИКОМ НАЦКОМФІНПОСЛУГ
Кредитні спілки Чернігівської області на чолі з обласною
асоціацією (ЧОАКС) запросили
представника Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, на розширене засідання круглого столу до
Чернігова. Причиною для проведення такого заходу стало те,
що, на думку, голови ЧОАКС,
регулятору доцільно глибше зрозуміти специфіку діяльності
й важливість існування кредитних спілок для економічного
розвитку області. Це особливо
актуально зараз, коли на рівні
держави обговорюють план реформування системи кредитної
кооперації, й думки щодо майбутнього кредитівок розходяться. У зазначеному засіданні, яке
відбулося 20 вересня, взяли

участь керівники 10 кредитних
спілок Чернігівщини. Вони розповіли про свою діяльність: про
досягнення, соціальну значимість, складнощі, з якими стикаються в роботі, й поділилися
планами на майбутнє. Директор
Департаменту регулювання та
нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг, Олег
Швець, зауважив, що конструктивний діалог між регулятором
і кредитними спілками дозволяє
сторонам краще порозумітися
й знайти оптимальні шляхи вирішення нагальних проблем.
У той же час Олег Станіславович наголосив: «Зараз ринок
кредитної кооперації має шанс
побудувати систему, яка дозволить розвиватися кредитним
спілкам, проте будівничими
мають виступати не тільки

представники державних органів влади, а й керівники цих фінансових установ. Тільки тоді
вибудована модель працюватиме на користь і кредитівок,
і держави».
У свою чергу, Олена Маковій висловила сподівання, що
тепер у Нацкомфінпослуг краще зрозуміють, чим живуть кредитні спілки, та наскільки їхня
діяльність важлива для пересічних українців не тільки Чернігівщини, а й кожної області, де
працюють такі установи.
Крім того, пані Олена зазначила, що кризові явища 2008—
2010 років вивели з ринку неблагополучні кредитні спілки.
«Сьогодні на ринку залишилися
ті, хто здатен і хоче працювати. Їм тільки потрібно дати
таку можливість», — підсуму-
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вала Олена Маковій, голова ЧОАКС.
Свою думку висловила й голова правління кредитної спілки «Дія» (м. Мена, Чернігівська обл.) Валентина Пилипенко: «Наш захід проходив у добро-

зичливій обстановці, що, на
мою думку, дозволило нам поспілкуватися з представником
Нацкомфінпослуг, а це дуже
важливо. І якщо регулятор цікавиться навіть маленькими
кредитними спілками, які пра-

цюють в невеличких населених
пунктах, значить нас хочуть
чути, значить Олег Станіславович хоче розібратися в специфіці ринку й допомогти у вирішенні нагальних проблем. І це
заслуговує на повагу!».

КРЕДИТНА СПІЛКА — ЗЛО ЧИ БЛАГО?
Роздуми організатора і незмінного члена кредитної спілки «Самопоміч» за порядковим № 6,
що на Тернопільщині
Слабка людська уява. Принаймні, я не міг собі й близько
уявити, що через два десятки
літ після початку відродження
кредитної кооперації в Україні,
у незалежній державі настане
такий час, що на найвищому
рівні фінансові мужі будуть вирішувати питання довіри до
кредитних спілок! На зорі відродження кредитно-кооперативного руху в Україні я присвятив
цьому шість-сім років активної
діяльності. Ця обставина дає
мені моральне право та зобов’язує до слова.
З історії світового кредитного руху відомо, що фінансова
кредитно-кооперативна форма
взаємостосунків у суспільстві
народилася в найскладніших
економічних умовах, коли держава безсила була допомогти
своїм громадянам у фінансовій
скруті. Далі практика показала,
що такі взаємостосунки потрібні й користі навіть в умовах
відносного фінансово-економічного благополуччя, а тому успішно функціонують у всіх цивілізованих державах, зокрема в
Канаді й США серед української
діаспори та серед корінного
населення. Тож чому проблема з
кредитними спілками, яка виявила себе в поширеному шахрайстві, виникла саме в Україні? Корінь зла зовсім не в кредитній спілці як у фінансовій
структурі, а в загальній коруп28

ційній тенденції, що, як відомо,
панує в Україні, і в певних конкретних факторах, що сприяють корупції в системі кредитних кооперативів.
Кредитна спілка, як і належить цій структурі, відроджувалася в Україні як громадська
фінансова організація не лише
на фінансових, але й — увага! — на моральних засадах,
тому й умовою створення класичної кредитної спілки є певна
спільнота, де люди знають одне
одного та панує атмосфера взаємної довіри. Приміром, Чортківська КС «Самопоміч» створена при церковній громаді,
настоятель храму Божого є членом спілки й її опікуном, його
порядковий номер почесного
члена спілки випереджає в загальному списку номери її організаторів. Отже, високоморальна спільнота уже сама собою є своєрідною запорукою
чесності й надійності класичної
кредитної спілки. На жаль, держава відняла в кредитної
спілки статус громадської організації, перевівши її в категорію небанківських фінансових організацій — вважається,
що громадська організація не
має права на фінансову діяльність через її громадський статус. Що ж вийшло? Без моральної основи, і без спільноти, яка
забезпечує моральність, кредитна спілка як структура потра-

пила в руки аферистів. Шахрайсько-дискредитативні двійники гігантською хвилею накрили й поглинули своєю масою
чесні класичні кредитні спілки,
які працюють у строго витриманому правовому полі для блага людей. Фактично, переважна
більшість псевдо-кредитних спілок — це заробітчанські комерційні фірми, в яких у кращому випадку збагачувальний
мотив, у гіршому — запланований грабунок довірливих громадян. Фахівці говорять про те,
що традиційна формальна перевірка документальної звітності не здатна забезпечити
контролю, який би став превентивним заходом супроти фінансового шахрайства. Так, було б
мудро і правильно, якби компетентні державні органи створили спеціальну контрольну програму, за допомогою якої могли
б чітко розмежувати класичні й
комерційні КС. І було б ще краще зробити після цього наступний крок — закріпити законодавчо різницю між ними у
визначеннях, наприклад: «класична КС», «приватна КС». Тоді
громадяни орієнтувались би, з
якими спілками мають справу.
У такій ситуації знаходить свою
логіку підпорядкування державному Національному банку
збагачувальних
комерційних
КС, та в жодному випадку —
НЕ класичних.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ АСОЦІАЦІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Позбавлення фінансової незалежності класичних кредитних спілок означало б відняти в
них можливості далі розвиватися, знищити систему класичних
кредитних спілок, що завдало б
непоправної шкоди для незаможних верств населення — а злидарів є більшість у державі, і це
було б аморально. Тим більше,
що на відродження класичних
кредитних спілок в Україні затратили багато коштів і зусиль у
90-х рр. Це викликало б негативний резонанс (цілком справедливо) у Канаді, США, які ініціювали відроджувальний кредитний рух в Україні з початком її
незалежності. Здебільшого, класичні кредитні спілки в Україні
відновлювалися
під
егідою
КПРКСУ (Канадської програми
розвитку
кредитних
спілок
України). Звичайно, хибно було
б вважати, що кредитну спілку
нам «привезли з-за кордону на
тарілочці».
Нас було сотні ентузіастів,
починаючи з 1993—1994 рр.,
котрі починали практично цю
шляхетну й державницьку (саме
так — державницьку!») справу
в надзвичайно складних фінансових, побутових і політичних
умовах — наша праця заслуговує на визнання, збереження
вирощених плодів і подальший
розвиток.
Підпорядкування класичних
КС Національному банку заступило б шлях до їх дальшого розвитку, хоч би навіть через матеріальні перепони, які супутньо
виникнуть після такого необачного кроку. Сумнівно, приміром, що горстка злидарівентузіастів спроможеться на
оплату дороговартісної нацбанківської ліцензії для створення
локальної народної каси. Така
процедура «підйомна» й виправдана лише для фінансистапідприємця, для якого КС — не
фінансовий саморятунок, а інструмент для збагачення. Ось
тут і пора детальніше розповіс-

ти про народну касу взаємодопомоги.
У класичній кредитній спілці
відсутня тенденція до інтенсивного нарощування капіталу.
Збагачення не є метою цієї фінансової організації (і це вже
є найпершим натуральним запобіжником проти фінансових
правопорушень). Головна ціль
класичної кредитної спілки —
колективна фінансова взаємодопомога в скрутний момент.
Індивідуальний депозит окремого члена спілки за цих умов слугує в більшій мірі за помічний
внесок у спільну касу, аніж за
джерело збільшення грошового
внеску — тому і на початках
називалося внеском, а не вкладом, то вже ініціатива держави,
що зі своїх позиції нав’язала
кредитним спілкам банківський
термін «вклад». Ця функція класичної КС знайшла своє віддзеркалення в словах гімну Чортківської кредитної спілки:
Щоби із грошової висоти
тебе не зневажав багатий
туз,
зроби найрозумнішу справу
ти –
в Кредитну Спілку з іншими
гуртуйсь!
Приспів:
Яке б хто діло не обрав,
до Спілки, друзі, чимскоріш
для користі і для добра
вкладаймо гріш,
вкладаймо гріш,
вкладаймо гріш!
Копійку заощаджуй в кожен
раз,
А як прийде потреби гостра
мить,
чека тебе збагачений запас
і маєш гарантований кредит!
Приспів:
Яке б хто діло не обрав —
будує дім чи пише вірш,
для користі і для добра

позичмо гріш,
позичмо гріш,
позичмо гріш!
Кожен активний член класичної кредитної спілки розглядає її як власну ощадну касу,
надійнішу з-поміж усіх, що існують. Приміром, автор цих
захисних писань не вилучав із
спілчанської каси своїх декілька
тисяч сімейних заощаджень
навіть у найбільші фінансові
кризи в державі. Але знайшлися нестійкі, за переконаннями,
члени спілки, які, злякавшись
за власні збереження, кинулися
з тривогою до спілчанської каси, щоб «зубами виривати» свої
внески (банки своїм вкладникам відмовили у цьому). І що ж?
Вони були вражені готовністю
спілки без зволікань видати їм
збереження на їхню вимогу.
Більшість відмовилася від попереднього наміру, інші через короткий час запропонували назад свої вибрані внески. Так
само, до слова, були вражені
власники крупніших депозитних сум, члени КС, коли дирекція спілки вчасно й чесно з власної ініціативи попередила про
небезпеку майбутньої інфляції
їхніх заощаджень через причину кризи, з добровільним вибором — зняти вчасно з рахунку
свій депозит або залишити з
власної волі — чи є подібний
прецедент серед банків? Ні,
такого не буває.
Щодо кредиту, кожен член
класичної кредитної спілки чудово знає про вигоду, якої він
не знайде у жодному банку.
Адже, який банк допоможе пересічному громадянину в кількох сотнях чи в кількох тисячах
гривень, потрібних у будь-який
момент для побутових потреб? І
таку фінансову послугу надають без зволікань, з мінімальним обсягом документального
оформлення. Або, наприклад,
інший момент з асортименту
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ділових взаємостосунків у спілці, абсолютно відсутній в інших
фінансових установах: член
спілки може одержати кредит
на більшу суму під гарантію за
його особу іншого члена спілки,
який здатен поручитися за нього не тільки словом, але й сумою
свого внеску на депозитному
рахунку.
Нарешті, в екстраординарних, несприятливих для позичальника обставинах Кредитний
комітет спілки, може відтермінувати сплату заборгованості.
Ось такі й подібні методи роботи в спілці, розроблені за принципом лояльності, роблять її
незамінною для місцевої спільноти.
Дуже зашкодила розвиткові
класичної кредитної спілки завищена тенденція недовіри,
підозри зі сторони контрольних
органів, недосконале законодавство з двозначними положеннями, які фактично паралізували таку гуманітарну функцію класичної кредитної спілки,
як благодійницька діяльність.
У цивілізованих країнах ця функція займає вагоме місце поряд з депозитною й позичковою
діяльністю. Організатори Чортківської КС, створюючи свою
допомогову організацію, розраховували якраз на таку загальноприйняту світову практику.
Це видно із завершальної строфи гімну Чортківської «Самопомочі»:
Скупий жадобу здужати не
зміг —

став жертвою оманливої
гри.
А ти одвічний наживацький
гріх
у благодійний чин перетвори!
Приспів:
Яке б хто діло не обрав —
Любов з усього наймудріш,
для користі і для добра
даруймо гріш,
даруймо гріш,
даруймо гріш!
На жаль, стиль роботи контрольних органів не розрахований на чесних людей. Стосовно
чесної громадської організації
(вона таки залишається за своєю суттю громадською, попри
усі юридичні формулювання) —
це є стиль занесеного для удару
меча, замість застережно, однак доброзичливо простягнутої
руки. Як результат, КС може
безпечно для себе здійснити
благодійницький чин виключно
стосовно неприбуткової організації, здебільшого, церковної
громади, однак не наважиться,
приміром, спонсорувати місцевому авторові видання корисної
для суспільства книжки чи подати елементарну матеріальну
допомогу убогій людині, щоб не
бути звинуваченою в корупційній схемі. Між тим, прозорість
у роботі класичної КС — незрівнянна. Технологія роботи відкрита для кожного члена спілки
і будь-якого контролера.
Українські класичні кредитні
спілки, у противагу комерційним наживацьким структурам,

які ховаються за тією ж назвою, підтримують між собою
тісні дружні й ділові зв’язки.
Вони мають свої регуляторноконсультативно-координаційні
органи — ВАКС, НАКСУ (ось ще
один орієнтир для сумлінних
фінансових контролерів для
перевірочної діяльності — приватникам співпраця не потрібна). Тим часом, співпраця
є усталеною традицією серед
класичних спілок в Україні. До
слова, Чортківська кредитна
спілка «Самопоміч» свідомо та
цілеспрямовано працювала над
створенням кредитної мережі
в Тернопільській області й надавала консультативну поміч багатьом КС в Україні, адже це
була праця на благо народу —
такого ніколи не може бути
в практиці комерційної кредитної спілки.
Держава зобов’язана сплатити моральний борг класичній
кредитній спілці, найперше відгородивши її від комерційних
аферистів,
які
вульгаризували, обезцінили, дискредитували кредитний рух в Україні,
змінити своє поверхневе, неуважне ставлення до народної фінансової структури, повернувши їй правовий простір в обмеженій для неї благодійницькій
сфері, і з вдячністю до першопрохідців, сприяти розвитку плодотворної справи.

Андрій БАЗАЛІНСЬКИЙ
м. Чортків
Тернопільської обл.

У наступному номері «Вісника кредитної кооперації»
читайте матеріали на такі теми:

 Кредитні спілки розповіли про свою діяльність представникам державних органів
влади та журналістам під час соціально-економічного звіту
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Молоді українці приходять в гості до кредитних спілок
«Сімейна економіка»
Кредитна спілка «Альтернатива» відсвяткувала свій 10 річний ювілей
Професійне свято в кредитній спілці «Корюківська»

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

