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Об’єднання кредитних спілок
заради кращого — найвірніший шлях

С

вітова рада кредитних спілок (WOCCU) цього року для професійного свята обрала слоган Credit Unions Unite for Good: A Better Way
(«Об’єднання кредитних спілок заради кращого — найвірніший шлях»).
Таку загальну думку містила й промова Брайана Бранча, президента Світової ради кредитних спілок, що була присвячена Всесвітній конференції WOCCU (цього року проходила в липні
в Оттаві, Канада).
За даними WOCCU, за підсумками 2012 року
в 101 країні працює 56 тис. кредитних спілок,
які об’єднують понад 200 млн людей. Чому ці
люди вибирають кредитні спілки? Тому, що
спілки працюють та об’єднуються задля своїх
членів — щоб створити можливості для сімей,
зміцнити громади й змінити світ на краще. І це
закономірно, адже успіх кредитних спілок залежить від успіху кожного їхнього вкладника та
позичальника. «Ваші інтереси в наших інтересах» — такими принципами керуються ці фінансові установи, коли вибудовують свої стосунки
з людьми.
Кредитні спілки у кожній зі 101 країни
прагнуть зробити світ кращим для своїх членів — завдяки доступу до коштів за помірну
ціну, високій якості обслуговування й індивідуальному підходу до вкладників і позичальників.
Кредитні спілки відіграють життєво важливу
роль в економічному розвитку й стабільності
суспільства, якому вони служать, допомагають
людям покращити своє життя завдяки доступу
до недорогих фінансових послуг.
І девіз цьогорічного Міжнародного дня кредитних спілок (17 жовтня), обраний WOCCU,
тільки підкреслює, наскільки значний внесок
спілки роблять у боротьбу з бідністю, у створення робочих місць і соціальну інтеграцію.
Уже традиційно українські кредитні спілки,
які входять до ВАКС, у це професійне свято запрошують до себе всіх, хто цікавиться системою
кредитної кооперації, — щоб на прикладі однієї
спілки показати, як працює глобальна світова
мережа з 56 000 кредитівок.
Тенденція об’єднання кредитних спілок
останнім часом стала особливо актуальною для
України. Про це свідчить постійно зростаюча
роль профільних асоціацій та об’єднань, яку вони відіграють у налагодженні діалогу між кредитними спілками й державними органами,
6

ДОВІДКА
До WOCCU входять організації з 56 країн.
Від їхнього імені WOCCU у тому числі сприяє
сталому розвитку кредитних спілок у світі —
щоб
забезпечити людям можливість користуватися
високоякісними й доступними фінансовими послугами. У 2012-ому WOCCU надавала технічну
допомогу кредитним спілкам у 10 країнах: Афганістан, Беліз, Колумбія, Ефіопія, Гватемала,
Гаїті, Кенія, Мексика, Парагвай і Танзанія.
Ця допомога полягала у впровадженні нових
інструментів і технологій для укріплення позиції
спілок і пропаганди їхньої діяльності серед місцевого населення. Зокрема, були запроваджені
програми, направлені на розвиток ісламських
моделей фінансування, розширення фінансових
послуг і підготовку кадрів, розробку платіжних
систем, а також вдосконалення системи регулювання.
у запровадженні професійних стандартів на ринку, представленні кредитних спілок у засобах
масової інформації, в роботі з іноземними партнерами та програмами технічної допомоги.
Останні роки для українських кредитівок були
складними: криза, яка показала недоліки й застарілості законодавства про кредитні спілки,
а також виявила псевдо-кредитні установи,
далі — робота Тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді, а потім кілька проектів Концепцій
подальшого розвитку й Національний плані дій
на 2012 рік з пунктом 24, який передбачає
реформування системи кредитної кооперації,
у тому числі шляхом певних обмежень діяльності
кредитних спілок.
«Ми ініціюємо, готуємо та проводимо специфічний захід — «Соціально-публічний економічний
звіт кредитних спілок», де спілки-члени ВАКС
розповідають про себе, свої програми, своїх вкладників і позичальників. До речі, тоді нам було доволі складно, адже ми мали презентувати себе
по-новому: на кожну презентацію — 5 хвилин.
А ми хвилюємось, не маємо досвіду виступів
у таких заходах, бо на ринку кредитних спілок
ніхто й ніколи не проводив нічого подібного. Проте! Представники високого рівня державних органів і, на той час Голова Нацкомфінпослуг, пан
Стасевський А. Л., представники засобів масової
інформації здивувалися: вони побачили кредитні
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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спілки з іншого боку. Побачили такими, які вони
є в своєму професійному житті, а його, напевно,
подекуди, складно відрізнити від життя особистого. Мені здається, що саме тоді всі призупинилися й призадумались — якими ж насправді
є кредитні спілки. Всі, я маю на увазі представників державних органі та ЗМІ. Це був настільки емоційний захід, таке єднання і така наполегливість в переконанні!… Сама я тоді
зрозуміла, що такою командою можна гори перевернути. «Соціально-публічний економічний
звіт кредитних спілок» став знаковим переломним моментом. По-перше, Нацкомфінпослуг
висловила свої зауваження до запропонованого
проекту, по-друге, до нас почали уважно приглядатися й прислуховуватися», — розповіла в одному з інтерв’ю Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.
Пізніше сталася відома й широко висвітлена
ЗМІ історія із законопроектами Нацкомфінпослуг і Національного банку України. Тоді
Нацбанк підготував зрозумілий і професійний
законопроект, але він не враховував специфіки
спілок, їх історії, і головне — стало вочевидь, що
мета банка, навіть кооперативного, дуже
відрізняється від мети кредитної спілки.
Адміністрації Президента України повернула на
доопрацювання законопроект, поданий Нацбанком. Нині над ним триває робота, і ВАКС
постійно інформує кредитні спілки про перебіг
подій.
«Стукайте і будете почутими». І попри все
нас почули!», — наголошувала в тому ж інтерв’ю
Вікторія Волковська.
Почули тому, що ВАКС представляє 153 кредитні спілки, а вони, в свою чергу, об’єднують

понад 500 тисяч українців (50 % від загальної
кількості членів кредитних спілок по Україні). Під
час акції ВАКС «Дамо позитив!» саме вони в своїх
листа до державних органів написали чимало
теплих слів на адресу кредитних спілок. І за
кожним таким листом стоїть історія українця,
часто селянина, котрому крім як у кредитній
спілці більше ніде взяти гроші.
Такі люди, коли сплачують останню суму по
кредиту, дякують… що завдяки вчасно наданим
коштам, тепер можуть бачити стежку, по якій
ходять до спілки… чи за черговий врожай, для
вирощування якого й позичали гроші.
Слів подяки дуже багато! Вони лунають
щодня, але найчастіше їх чують тільки співробітники і керівники спілок.
В Україні спілки порівняно нечасто рекламуються й розповідають про свої досягнення
здебільшого під час заходів, які організовує або
ВАКС, або вони самі — для мешканців своїх
містечок і сіл.
Це зумовлено специфікою кредитної кооперації: якщо спілка працює добре, їй не потрібна
реклама, бо включається «сарафанне радіо», особливо в невеликих населених пунктах.
Інша справа — державні органи, регулятор,
засоби масової інформації, міжнародні експерти.
Для них важливо розуміти, що вони працюють
з реально існуючим ринком. І вже тут першу
скрипку відіграють саме асоціації й об’єднання.
Такі нинішні реалії. Проте ця схема дієва тільки
тоді, коли об’єднані кредитні спілки мають активну позицію й дійсно працюють на благо спілчан. І кожний захід ВАКС це доводить. Тільки
разом! І тільки задля добробуту звичайних
українців!

Світова конференція кредитних спілок 2014 року
проходитиме з 27 до 30 липня в місті Голд-Кост (Австралія).
Детальна інформація на сайті www.goldcoast2014.org
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Розкажіть, як спілка відсвяткувала
Міжнародний день кредитних спілок
Кредитна спілка
провела
До спілки вступили
нові члени
Спілка прочитала
лекцію з фінансової
грамотності
Спілка організувала
конкурс для дітлахів
Спілка видала
багато кредитів
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А МИ РОЗКАЖЕМО ІНШИМ
Чекаємо на Ваші історії за адресою: nagrebelna@vaks.org.ua
8

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

Які вони, кредитні спілки?
Джеймс Гордон Браун
(James Gordon Brown),
колишній прем’єр-міністр Великобританії

«Люди йдуть у кредитні спілки,
бо там до них ставляться
по-людські»
Ірина Драгомирецька,
Голова правління КС «Гарант» (м. Київ)

«Кредитні спілки існують
у багатьох країнах світу, де існують
і банки, й інші фінансові установи,
але кожна структура займає свою нішу
і всі працюють»
Петро Маковський,
Голова спостережної ради КС «Вигода» (м. Стрий)

«Для мене найкраща оцінка того,
як кредитівка працює, — це подивитися,
чи є в неї реальна спостережна рада,
а також реальний публічний, доступний
звіт про діяльність»
Костянтин Гончаренко,
Заступник голови правління
ХАКС «Слобожанська» (м. Харків)

«Увесь світ кооперується
для вирішення соціальних
і фінансових задач»
9
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Валентина Пилипенко,
Голова правління КС «Дія» (м. Мена)

«Ми хочемо зробити
свій маленький внесок
у підвищення рівня зайнятості
населення, збільшення доходів
жителів села і виробництво
сільгосппродукції в регіоні»
Марія Галонська,
Голова правління КС «Відродження» (м. Копичинці)

«Я переконана,
що одне із завдань спілки — робота
на громаду. Наша спілка це —
одна сім’я, це — спільна родина
та міцна громада, яка діє на засадах
взаємодопомоги один одному»
Володимир Сидоровський,
Голова правління ЦКС «Анісія» (м. Львів)

«Першi кредитнi спiлки почали
виникати в сiльських громадах.
Саме кредитiвки допомогли людям
пережити лихолiття, а економiцi
країни — вийти з колапсу.
Особливо це стосувалося Галичини,
де численнi кредитнi спiлки
успiшно працювали
аж до 1939 року»
10
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Оксана Довгун,
Голова правління КС «Косівська» (м. Косів)

«Ми пам’ятаємо,
що кредитна спілка
може згуртувати громаду навколо
прогресивної цікавої ідеї»
Зоряна Розлуцька,
Голова правління КС «Самопоміч» (м. Заліщики)

«Коли в нашому регіоні сталася повінь,
ми списали кредити
постраждалим від стихійного лиха —
майже 200 тисяч гривень»
Лариса Литвинюк,
Голова правління КС «Добробут» (м. Стаханів)

«Наша спілка допомагає
Червоному Хресту. Ми створили
благодійний фонд, до діяльності якого
залучили представників влади
й великого бізнесу»
Лариса Прядко,
Голова правління КС «Профспілкова скарбниця» (м. Київ)

«Ми затвердили 12 соціальних ініціатив,
що включають допомогу дітям-членам
кредитної спілки,
дитячим юнацьким, спортивним
школам, підтримку
конкурсу «Зорепад надій» тощо»
11
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Вікторія Волковська,
Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

«Перше, що відчуваєш,
заходячи до кредитних спілок, —
це людяність,
доброзичливість, готовність
допомогти»
Кость Паньківський,
один з провідників та ідейних натхненників
української кооперації в Галичині

«Кооперація має створити
вільного чоловіка, і це її найвище
завдання»
Іван Вишневський,
Голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» (ОКС «ПЗВ»)

«У переважній більшості країн спілки
працюють за принципом синергії:
одна доповнює іншу й за рахунок цього
вони стають потужнішими»
Брайан Бранч,
Президент і СЕО
Світової ради кредитних спілок
(World Council of Credit Unions)

«Ми — глобальне співтовариство
людей, котрі присвятили себе тому,
щоб навчити громадян,
що є правильним для них,
їхніх сімей і громад»
Цитати взяті з матеріалів, розміщених у відкритих джерелах. Більшість з цитат було опубліковано в попередніх номерах
«Вісника кредитної кооперації» (за 2012-й і 2013-й роки)
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Чим система кредитних спілок Литви
цікава українцям?

В

літку й на початку осені українці двічі побували в Литві з робочим візитом.
Перший раз з системою литовських кредитних спілок знайомилися представники українських державних органів влади, другий — керівники кредитних спілок.
Ідею такого обміну досвідом активно підтримало Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» GIZ/DGRV.
У чому ж особливість кредитної кооперації Литви? І що нового дізналися українські
делегати?
Кредитна кооперація Литви —
це перш за все система
Одна з головних причин зацікавленості кредитною кооперацією Литви — вона пережила
кризу без втрат. Навіть навпаки: литовські кредитні спілки протягом останніх п’яти років підвищили до себе довіру з боку пересічних громадян.
За підсумками 2012 року в Литовській Республіці працює 75 кредитних спілок, які об’єднують
139 тис. литовців. До Центральної кредитної спілки й, відповідно, Асоціації кредитних спілок Литви (м. Каунас) входять 63 спілки (із загальною
кількістю в 123 філії).
Систему литовської кредитної кооперації схематично можна зобразити так:

ДОВІДКА
Литовська Республіка
Столиця — Вільнюс.
Офіційні мови — литовська.
Державний устрій — Республіка.
Загальна площа — 65 300 км².
Населення — 3 454 000.
Валюта — Лт (Lt). Курс обміну: 1EUR = 3.4528 Lt.
Найбільші міста за чисельністю населення: Вільнюс
553 200; Каунас 373 700; Клайпеда 191 600; Шяуляй
132 700; Панявєжіс 118 800.
Етнічний склад: литовці 83,5 %, поляки 6,7 %, росіяни
6,3 %, білоруси 1,2 %, українці 0,6 %, інші 2,3 %.
У Литві проживає 115 різних етнічних груп.
Джерело: Офіційний сайт Посольства Литовської Республіки в Україні.

За матеріалами презентації представника Центральної кредитної спілки Литви (мовою оригіналу)

Членами литовських кредитних спілок є фізичні особи та на правах асоційованих членів —
трудові профспілкові об’єднання й підприємства
закритого типу. Мінімальний пайовий внесок —
30 євро. Мінімальний статутний капітал — 5 000
євро. У депозитному портфелі кредитних спілок
96 % вкладів фізичних осіб.

У Литві працює Фонд страхування депозитів.
Усі банки та кредитні спілки є його учасниками.
Для його створення було виділено 300 000 євро
на адміністративні витрати. Слід зауважити, що
кредитні спілки приєдналися до Фонду пізніше,
ніж банки, і розмір їх внеску (0,25 % від депозитів) менший від банківського (0,45 %).
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Також литовські кредитні спілки сплачують
0,25 % у фонд стабілізації, створений при
Центральній кредитній спілці.
У Литві працюють Фонд гарантування сільськогосподарських і фермерських виробників
і Фонд гарантування малого та середнього бізнесу. Центральний банк Литви має право встановлювати обмеження відсоткових ставок по
депозитам і кредитам.
Кожного кварталу Центробанк на своєму сайті розміщує інформацію про основні фінансові
показники кредитних спілок — для користувачів
послуг литовських спілок. Литовські спілки працюють з валютою, але її розмір не перевищує
25 % у портфелі.

Фонди гарантування гарантують кредити в
розмірах не більше 25 000 євро, а початковий
внесок у фонд складає 3—4 % від суми гарантій.
При цьому виплати по неповернутих депозитах
можуть сягати 100 000 євро.
Багато уваги Фонд приділяє навчанню по
страхуванню депозитів.
Нагляд по-литовськи
Сігітас
Бубніс,
генеральний
директор
Центральної кредитної спілки Литви: «Найкраще
рішення — попередити шахрайство та проблеми, ніж мати з ними справу».
Еволюція системи регулювання фінансового
сектору в Литві:

За матеріалами презентації представника Центральної кредитної спілки Литви (мовою оригіналу)

Отже, сьогодні литовські спілки піднаглядні
Центральному банку Литви й працюють лише за
наявності виданої ним ліцензії. Нагляд за спілками з боку Центробанку полягає в перевірці документації, проведенні інспекційних перевірок,
контролі за усуненням недоліків, виявлених під
час перевірок тощо.
Також Центробанк встановлює нормативи,
що обмежують ризики спілок:
 Норматив достатності капіталу — показник
достатності капіталу не менше 13 %.
 Норматив ліквідності — показник співвідношення ліквідних активів з поточними зобов’язаннями не менше 30 %.
 Максимальна відкрита валютна позиція —
загальна максимальна відкрита валютна позиція
не має перевищувати 25 % розрахункового капіталу, відкрита позиція в одній валюті — 15 %
розрахункового капіталу, за виключенням позиції в євро.
 Нормативи великих кредитів — кредит не
повинен перевищувати 25 % розрахункового
капіталу. Крім того, зовнішній нагляд за кредит14

ними спілками Литви здійснюють Центральна
кредитна спілка (ЦКСЛ), Служба фінансових злочинів, Фонд страхування депозитів, Податкова
інспекція, інші державні інституції.
Відповідно до профільного закону ЦКСЛ кожна литовська спілка має бути перевірена співробітниками ЦКСЛ не рідше ніж один раз на 18
місяців.
Роль Центральної кредитної спілки Литви при
контролі спілок полягає в спостереженні за діяльністю, інспекції (на місці), моніторингу (дистанційному),
аналізі результатів
інспекцій
та моніторингу, підтвердженні переліку проблемних спілок й зустрічі з їхніми представниками,
підготовці рекомендацій щодо зменшення ризику, діяльності з відновлення платоспроможності
спілки.
Щодо внутрішнього контролю, то він є компетенцією наглядової ради й ревізора (внутрішній
аудит).
Тенденції: передати безпосередній нагляд за
кредитними спілками Центральній кредитній
спілці Литви, яка в свою чергу буде піднаглядна
Центробанку.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Про гарантійний фонд кредитів сільського
господарства
Литовський державний Гарантійний фонд
кредитів сільського господарства заснований у
серпні 1997 року. Станом на кінець 2012 р. його
капітал дорівнював 4,2 млн євро.
Головне завдання цього Фонду — підтримувати й допомагати розвиватися сільському населенню завдяки тому, що фермери, сільгоспвиробники й інші підприємці можуть взяти кредит,
не маючи при цьому достатнього залогу.
Головні функції:
 Гарантії для інвестиційних кредитів і кредитів
на поповнення обігових коштів: до 70 % від неповернутої суми кредиту, а для молодих фермерів — до 80 % від неповернутої суми кредиту.
 Адміністрування державної допомоги: часткова компенсація гарантійної плати (80 %).
Зазначеними гарантіями користуються фермери, сільгоспвиробники, переробні підприємства, підприємці в сільській місцевості (туризм у

селі, надання різних послуг, малі й середні переробні підприємства, традиційні ремесла тощо),
агентство з регулювання ринку сільськогосподарських і харчових продуктів Литви.
Максимальна сума гарантії становить 1,2 млн
євро. Плата за гарантію — близько 2,6 % від суми
гарантії. При цьому селянин повинен вкладати
власні кошти — не менше 10 % вартості усього
проекту. Щорічний ліміт гарантій встановлює
уряд. Зокрема, на 2013 рік було виділено загальну суму 102,2 млн євро.
У своїй діяльності Фонд використовує звітність, яку безпосередньо отримує від регулятора
кредитних спілок. Сам Фонд функцій регулювання та нагляду не здійснює.
Виплати проводяться протягом 20 днів. Якщо
в Фонді не вистачає грошей для виплати, він
бере позику в Міністерства фінансів на умовах
повернення. Фонд гарантування має державну
підтримку з боку міністерства фінансів Литви
і може надавати не тільки гарантії, а й субсидії.

Представники українських кредитних спілок у Литві, 2013 рік

Фото — Лариси Литвинюк

Литовські кредитні спілки розуміють
потреби громади
За принципами діяльності, структурою та
головними послугами литовські кредитні спілки
й українські — схожі.
Ось як схематично виглядає структура литовської спілки:

За матеріалами презентації представника
Центральної кредитної спілки Литви
(мовою оригіналу)

До головних послуг литовської спілки (як
і в Україні зараз) віднесено залучення депозитів
і надання кредитів. Зокрема, член спілки в Литві
може покласти гроші на строковий депозит і до
запитання, а також взяти кошти під відсотки на
особисті потреби, бізнес-цілі та сільськогосподарський кредит. У той же час, кредитні спілкичлени ЦКСЛ надають додаткові послуги: оплату
комунальних платежів, користування банківськими картами, онлайн-банкінг тощо.
Литовські спілки здебільшого працюють
у сільській місцевості. І їхні послуги там користуються неабияким попитом: у 2012-ому, вперше
за останні сім роки, спілки дещо поступилися
банкам за обсягом виданих кредитів сільгоспвиробникам. Свою популярність литовські спілки
пояснюють унікальністю цих фінансових установ, адже для них головне не прибуток, а вигода
члена спілки. Крім того, спілки ближче до людей
і надають свої послуги за справедливу ціну —
прийнятними відсотковими ставками.
Зароблені кошти залишаються в громаді — так схематично зображують литовці
одну з унікальних функцій кредитних спілок:
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За матеріалами презентації представника Центральної кредитної спілки Литви (мовою оригіналу)

Становлення й обмін досвідом
Серед важливих подій, що сприяли становленню системи кредитної кооперації Литви, самі
литовці виділяють:
 1871 рік — заснування першої кредитної
спілки в м. Пабірже.
 1939 рік — кількість литовських спілок сягнула 310, а кожен 25 литовець був членом
кредитного кооперативу.
 1995 рік — після відновлення незалежності
Литви заснована перша кредитна спілка
Vievio taupa.
 1995 рік — ухвалення закону про кредитні
спілки Литви.
 1997 рік — заснована Асоціація кредитних
спілок Литви.
 2000 рік — ухвалені поправки до Закону
Литовського населення по страхуванню вкладів.
 2002 рік — заснована Литовська Центральна
кредитна спілка.
 2002 рік — відкрита перша відділена каса.

 2003 рік — кредитні спілки почали пропонувати іпотечні кредити.
 2008 рік — нова версія закону про кредитні
спілки.
За останні роки кредитні спілки Литви й
України добре познайомилися. Представники
литовської системи кредитної кооперації неодноразово в той чи інший спосіб брали участь у заходах, організованих Всеукраїнською асоціацією
кредитних спілок. Натомість українські делегати
цього року двічі відвідали Литовську Республіку.
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Нещодавно один з депутатів литовського Сейму
(будинок на фото) зазначив:
«Сподіваємось, що хоч одна литовська спілка
захоче стати банком!
Нам не вистачає національних фінансових
інституцій!»
Спочатку представники державних органів влади вивчали фінансову систему Литви і місце в
ній кредитних спілок, особливості державного
регулювання та нагляду, системи гарантування
вкладів, знайомилися з роллю Центральної кредитної спілки тощо.
Трохи згодом керівники українських спілок
взяли участь у міжнародному круглому столі,
присвяченому проблема кредитної кооперації, що
відбувся 30 липня в Сеймі Республіки Литви.
Крім того, у рамках цієї поїздки вони відвідали
кредитну спілку міста Біржай і кредитну спілку
міста Йонава (Литва), а також кредитну спілку
«Залізничників» (м. Рига, Латвія).
Що ж нового дізналися?
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

Володимир КАЗАРІНОВ,
Голова правління
КС «Кредит-Союз» (м. Черкаси)
— За 15-ть років роботи
в кредитній спілці мені пощастило вивчати досвід кредитівок
у Канаді, СКОКів — Польщі, народних банків Німеччини і Нідерландів. Це класика.
Але весь час мене цікавило, як
працюють кредитні кооперативні установи в державах колишнього Радянського союзу. Дуже
хотів подивитися на роботу російських кооперативів у 2012
році, коли делегація України відвідувала кредитні кооперативи
Півдня Росії. На жаль, в силу обставин, моя участь зірвалася.
Тому, коли почув про можливість познайомитись із досвідом
кредитних спілок Литви й Латвії, там ще й поспілкуватися
з делегацією російських кооперативів, то із задоволенням взяв
участь у робочій поїздки до Прибалтики.
Мене цікавило, наскільки актуальні послуги кредитних спілок Прибалтики для населення?
Чи конкурують там кредитні
спілки з банками та в який спосіб вирішують це питання?
Як організований процес розгляду, прийняття рішення щодо
видачі кредитів? Які ризики присутні? Чи конкурують спілки
між собою? Яка процентна політика? Які маркетингові заходи
проводять спілки? Яке програмне забезпечення використову-

ють? Як взаємодіють із бюро
кредитних історій? Словом, наскільки співпадає чи відрізняється діяльність із нашими напрацюваннями. Програма поїздки
була дуже насиченою. Зустрічі
на всіх рівнях. Конференція
в приміщенні Литовського Сейму
за участю Голови комітету та
народних депутатів. От якби
із такою зацікавленістю й конструктивністю розглядалися питання кредитно-кооперативного
руху в Україні!
Увесь час нас супроводжували
представники Литовських кредитних спілок. Це давало змогу
спілкуватися також під час переїздів. Враховуючи дружнє ставлення до відвідувачів, ми мали
відповіді на всі питання, що стосуються специфіки роботи спілок та інші — щодо рівня життя, соціальних гарантій, політичних уподобань. Литовські
спілки
працюють
переважно
за територіальним принципом,
мають, відповідно, такі ж самі
проблеми, як і ми. Всі продукти,
документообіг, програмне забезпечення уніфіковані. Ми, учасники ПЗВ, мріємо зробити щось
подібне. Поділені ризики, рішення
про виділення невеликих сум спілки приймають на місці, а якщо
йдеться про великі — з дозволу
Центральної кредитної спілки.
Принципи ухвалення рішення
класичні: особистість, платоспроможність,
забезпеченість
тощо. Кредитують соціальні
потреби, підприємницьку діяльність. Суми кредитів значно
більші за наші.
Оскільки проценти на кредити нижчі за банківські, проблем
із розміщенням коштів переважно немає. Активно використовується платіжна карткова система. Наприклад, у КС Латвії
«Железнодорожник» усі розрахунки безготівкові при тому, що
вони обслуговують усю мережу
залізниці. Це — зниження ризиків
щодо пограбування, бо в Литві
про такий випадок нам розповіли.
Цікавий
приклад
експрескредитів до 500€: за лічені хвили-

ни оформлюють заяву на кредит, а кошти перераховують на
картку — за наявної кредитної
історії.
Є обов’язковою участь у кредитному бюро, при чому інформація в бюро майже вичерпна:
і розмір доходів, і дисципліна
сплати податків, комунальних
платежів, виплати пенсійного
фонду, кредитна історія по всіх
кредитних установах. Хоча, як
ми з’ясували, вся інформація
підтверджена в кредитній справі
оригіналами довідок. Оригінально
вирішують питання поширення
послуг через агентську мережу.
Зокрема, у КС «Железнодорожник» (м. Рига) до 15 штатних
працівників та укладено ще 19
агентських договорів у різних
містах Латвії.
Функція агента — пропонувати послуги, надавати роз’яснення, оформлювати заяви на кредити й передати інформацію до
центрального офісу. До всього
доброго є й негативні моменти:
вимоги Євросоюзу передбачають
розміщення надлишку коштів
КС у цінних паперах із певним
статусом. Кредитна спілка,
яку ми відвідували, у такий спосіб втратила кошти в банках
Греції.
Що, на мою думку, допомагає
кредитним спілкам Литви й Латвії розвиватися? Мабуть національна ідея. У Литві не має жодного литовського банку, тому
фінансову інституцію — кредитний кооператив підтримують
і всіляко сприяють розвитку.
Як стверджують представники центральних органів кредитної кооперації Литви та Латвії, послуги кредитних спілок
актуальні, тому щороку створюються дві-три нові спілки.
Навіть у невеличкому містечку
Биржай, де працює достатньо
потужна кредитна спілка, нещодавно відкрилися дві нові.
Загальне враження: наш кредитно-кооперативний рух у цілому виглядає не гірше, а що стосується соціальної спрямованості й кооперативних принципів,
то, на мій погляд, навіть краще.
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Лариса ЛИТВИНЮК,
Голова правління
КС «Добробут» (м. Стаханов)
— Ми познайомилися з литовськими колегами під час першого
й другого міжнародних форумів,
що проводила ВАКС у 2011
(м. Севастополь) і 2012 (м. Трускавець) роках. Обмін досвідом
почався ще тоді. Також ми продовжили спілкуватися під час
І Форуму кредитних спілок Півдня Росії, який відбувся влітку
минулого року. Власне, там литовці нас і запросили відвідати
Прибалтику в рамках робочої
поїздки. У липні цього року так і
сталося: протягом п’яти днів ми
вивчали
роботу
кредитівок
у Литві й Латвії.
Мені було приємно бачити
й відчувати, наскільки важлива
робота спілок, адже тут, у Литовській Республіці, звідки почалася наша подорож Прибалтикою, зустріч проходила в Сеймі
за участі депутатів і представників кредитних спілок Литви.
Ми обмінювалися думками щодо
розвитку системи кредитної
кооперації, обговорювали особливості роботи, проблеми й можливі шляхи їх вирішення, слухали
представників інших країн —

Росії й Киргизстану. Потім відвідали фінансові установи Литви:
«Кредитну спілку держслужбовців» (м. Вільнюс), КС «Земля Йоново» (м. Йо-ново), КС «Паневежис» (м. Паневежис) і «Біржай»
(м. Біржай). А в Латвії побували
в одній спілці «Залізничників»
(м. Рига) — най-більшій.
Узагальнюючи
отриманий
досвід, як керівник кредитної
спілки, хочу акцентувати увагу
на двох моментах, що могли
б допомогти в роботі українським спілкам. Зокрема, у Литві є
автоматизована база даних на
кожну людину, де зазначені її
доходи — будь то заробітна плата чи надходження від фермерського господарства, готельної
справи тощо, а також платежі — від комунальних до сплати
по кредитам. Коли член спілки
приходить за кредитом, КС не
вимагає від нього довідку про доходи, натомість робить запит
у базу даних й отримує вичерпну
інформацію про потенційного
позичальника. Це не тільки значно спрощує роботу працівникам
спілки, а й мінімізує помилку при
оцінюванні людини, котра хоче
взяти кредит. Власне, тому
в литовських спілок практично
немає неповернутих кредитів.
Та й кредит вони оформлюють
протягом двох днів.
У Латвії ми дізналися про цікавий підхід до представлення
кредитної спілки за межами
столиці, де розташований головний офіс. Так кредитна спілка
«Залізничників» представлена в
19 містах завдяки заключним
договорам з агентами. Оскільки
членами спілки є виключно працівники залізниці, агентами так
само стають співробітники підрозділів або управління залізниці.
Вони укладають договори з вкладниками й позичальниками прямо на своєму робочому місці

у вільний від роботи час. При
цьому агент пересилає договір
електронною поштою до головного офісу, а оригінали привозить, коли назбирається певна
їх кількість. Це зручно для кредитної спілки, адже дуже здешевлює її представлення поза головним офісом і не потребує оформлювати відокремлений підрозділ,
як в Україні, з усіма формальними й фактичними наслідками.
У той же час, це зручно, наприклад, позичальникам, оскільки їм не потрібно їхати в головний офіс, що розташований
у Ризі. Заява й договір оформлюють у місті, де мешкає позичальник, а при позитивному рішенні спілки про надання кредиту,
гроші людині перераховують на
картку. Дуже зручна схема!
На жаль, в Україні, як показує
практика, далеко не всі керівники підприємств розуміють, наскільки зручно співпрацювати зі
спілками в такий спосіб, вже не
кажучи про те, щоб зробити
одного зі своїх співробітників ось
таким агентом.
Однак у кредитних спілок
Литви й Латвії, власне, як і в
українських, є певні складнощі.
Вони так само стикаються
з надлишком ліквідності, потребою розміщати вільні кошти,
а відтак кладуть їх на депозити
в банки і не завжди вдало.
Крім того, Литовська й Латвійська республіки є членами
Євросоюзу, а значить, їхні ставки за кредитами й депозитами
повинні відповідати європейським. Це призводить до того, що
кредитним спілкам практично
не залишається коштів на
утримання: маржа між кредитами й депозитами не перевищує 2-3 %.
Тому спілки мають інші напрямки, з якими працюють й які
лобіюють.

У кредитній спілці сталася подія?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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ПРО ГОЛОВНЕ

Законопроекти,
які можуть бути розглянуті на пленарних засіданнях
Верховної Ради України сьомого скликання
(станом на 30 вересня 2013 року)
№

Назва законопроекту

Загальна характеристика законопроекту,
запропонована його розробником

Позиція профільного комітету
Верховної Ради України

1.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
банківських вкладів фізичних
осіб (ініціатор — народний
депутат України Є. Сігал, номер
і дата реєстрації у Верховній
Раді України — № 2401 від
28.02.2013 р.)

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового
кодексу України, які передбачають запровадження механізму оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих
у вигляді процентів на поточні або депозитні (вкладні)
банківські рахунки, вклади (депозитні) до небанківських
фінансових установ, з 01.01.2014 року ставкою
в 25 відсотків.

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
(16.04.2013 р.): рекомендувати Верховній
Раді України відхилити законопроект.
Запровадження оподаткування процентів
на вклади (депозити) фізичних осіб
до банків та інших фінансових установ
призведе до відтоку капіталу з банківської
сфери, що матиме негативний вплив на
економічну ситуацію в Україні.

2.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
зменшення ставки податку
на банківські вклади фізичних
осіб (ініціатор — народний
депутат України О. Ляшко,
номер та дата реєстрації
у Верховній Раді України —
№ 2401-1 від 12.03.2013 р.)

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового
кодексу України, які передбачають запровадження механізму оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих
у вигляді процентів на поточні або депозитні (вкладні)
банківські рахунки, вклади (депозитні) до небанківських
фінансових установ, з 01.01.2014 року ставкою
в 1 відсоток.

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
(16.04.2013 р.): рекомендувати Верховній
Раді України відхилити законопроект.
Запровадження оподаткування процентів
на вклади (депозити) фізичних осіб до
банків та інших фінансових установ призведе до відтоку капіталу з банківської сфери,
що матиме негативний вплив на економічну
ситуацію в Україні.

3.

Про внесення зміни
до статті 11 Закону України
«Про захист прав споживачів» (щодо інформування
споживача про причини
відмови в наданні кредиту)
(ініціатор — народний депутат
України О. Зарубінський, номер
та дата реєстрації
у Верховній Раді України —
№ 2448 від 01.03.2013 р.)

Законопроектом пропонується встановити нову вимогу для
кредитодавців — повідомляти споживачів про причини
відмови в наданні кредиту, тим самим захистити права
споживачів від волюнтаристської або протиправної відмови
в кредитуванні.

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики (15.05.2013 р.):
рекомендувати Верховної Ради України
прийняти законопроект за основу.

4.

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо недопущення порушення прав боржників та запровадження процедури банкрутства фізичної особи (ініціатор —
народний депутат України
М. Катеринчук, номер та дата
реєстрації у Верховній Раді
України — № 1145
від 21.12.2012 р.)

Законопроектом передбачено, що справа про банкрутство
фізичної особи порушується судом, якщо безспірні вимоги
кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не
менше ста п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної
плати і не були задоволені боржником протягом шести
місяців після встановленого для їх погашення строку, або
якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) випливають
із зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
життю та здоров’ю громадян, кредиторів, які мають вимоги
щодо стягнення аліментів і не були задоволені боржником
протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.
Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом така фізична особа не може бути зареєстрована
фізичною особою-підприємцем, не може бути призначена
або обрана одноосібним виконавчим органом юридичної
особи, набувати майно або отримувати грошові кошти у
кредит, надавати поруку, передавати майно у заставу
Законопроект спрямований на розширення можливостей
врегулювання заборгованості фізичних осіб та передбачає:
— можливість введення плану погашення боргів, що дає
можливість реструктуризації боргів відповідно до
плану, який затверджується господарським судом;
— надання боржнику, який опинився в складному становищі, можливості звільнитися від боргів, надавши
кредиторам свої кошти, майно та майнові права
— зниження ризиків і витрат кредиторів у зв'язку зі
складністю стягнення боргів;
— зменшення витрат на адміністрування процедури
банкрутства громадянина.

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики (03.04.2013 р.):
рекомендувати Верховній Раді України
прийняти законопроект за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Згідно з Висновком Головного науковоекспертного правління Апарату Верховної
Ради України, у сучасних умовах банкрутство фізичних осіб у багатьох випадках пов’язане не стільки з їх особистою виною
у цьому, скільки з неадекватною банківською політикою.
У цьому контексті у законопроекті відповідні
права менеджерів, засновників та учасників
фізичних осіб, які збанкрутували, не обмежуються.
Це означає те, що згадані положення законопроекту не відповідають статті 24 Конституції України, згідно з якою громадяни
України мають рівні конституційні права
(зокрема, на здійснення підприємницької
діяльності) та є рівними перед законом.

Позиція Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
ВАКС вважає цей проект несвоєчасним і таким, що не призведе
до покращення фінансового
стану пересічених громадян
України та просить рекомендувати Верховній Раді України його
відхилити.
Лист ВАКС до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від
05.03.2013 р. № 01-23.

Загалом законодавча новація
підтримана, але висловлено
застереження, що прийняття
у запропонованій редакції проекту
закону може призвести до законодавчої колізії, оскільки кредитні
спілки не є підприємствами і не
пропонують публічні договори
невизначеному колу осіб.
Лист ВАКС та ОКС «ПЗВ» до
Комітету Верховної Ради України
з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики від 23.09.2013 р. № 01-87.
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Назва законопроекту

5.

Про внесення змін до деяких
законів України щодо
найменувань національних
комісій, що здійснюють
державне регулювання у
сфері ринку цінних паперів та
ринків фінансових послуг
(ініціатор — Кабінет Міністрів
України, головний розробник —
Міністерство юстиції України,
номер та дата реєстрації у
Верховній Раді України —
№ 0969 від 14.05.2013 р.)

Метою законопроекту є впорядкування застосування
у законодавчих актах України назв комісій, що здійснюють
регулювання природних монополій у сфері ринків цінних
паперів і фінансових послуг.

Комітетом Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності законопроект підготовлений до другого читання.

6.

Про внесення змін до статті 4
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» щодо видів фінансових послуг (ініціатор — Кабінет
Міністрів України, головний
розробник — Нацкомфінпослуг,
номер та дата реєстрації у
Верховній Раді України —
№ 0972 від 12.12.2012 р.)*

Метою прийняття законопроекту є усунення прогалин у
законодавстві, які полягають у тому, що діяльність, яка має
всі критерії фінансової послуги згідно із статтею 1 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» (далі — Закон) та являє собою
синтетичний вид фінансової послуги, що містить ознаки
декількох фінансових послуг, перерахованих у статті 4
цього Закону, але не підпадає повністю під жодну конкретну з них, не врегульована законом повною мірою. Зазначена мета буде досягнута шляхом прийняття проекту Закону.
Законопроектом вносяться зміни до Закону, що містять такі
норми:
— фінансові послуги, діяльність з надання яких передбачається законами, мають бути включеними до
переліку, визначеного частиною першою статті 4
Закону;
— діяльність з надання фінансових послуг, які не визначені частиною першою статті 4 Закону, забороняється;
— органи, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг згідно зі статтею 21 Закону, можуть
приймати в межах своїх повноважень рішення:
— про належність операцій, які здійснюються на ринках
фінансових послуг, до певного виду фінансових
послуг, визначених частиною першою статті 4 Закону;
— про визначення операції як фінансової послуги,
діяльність з надання якої дозволяється лише за умови
включення такої послуги до переліку, визначеного
частиною першою статті 4 Закону.
Також законопроектом доповнюється перелік фінансових
послуг, визначений статтею 4 Закону.

Комітетом Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності законопроект підготовлений до другого читання.

У значенні Закону України «Про захист прав споживачів»
споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє,
використовує або має намір придбати чи замовити продукцію, а виробниками (продавцями) товарів та виконавцями
робіт (надавачами послуг) — суб’єкти господарювання
(тобто юридичні особи та фізичні особи-підприємці).
На практиці діяльність фінансових пірамід здійснюється
без реєстрації юридичної особи або фізичної-підприємця.
Також фізичних осіб, які вносять свої кошти до фінансової
піраміди, не можна вважати споживачами у тому значенні,
яке використовується у Законі України «Про захист прав
споживачів».
Таким чином, норми Закону України «Про захист прав
споживачів» не можуть бути застосовані до фінансових
пірамід, оскільки їх організаторами та учасниками є суб’єкти, на яких не поширюється дія вказаного Закону.
Вищезазначена проблема може бути розв’язана шляхом
прийняття спеціального закону, який визначає поняття
«фінансової піраміди» та встановлюється заборона її
діяльності.
Метою прийняття законопроекту є заборона діяльності
фінансових пірамід в України.
Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується:
— визначити поняття «фінансова піраміда»;

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
(18.06.2013 р.): рекомендувати Верховній
Раді України законопроект прийняти
за основу.

*поки вертався номер,
цей Закон прийнятий
Верховною Радою України
10 жовтня 2013 р.

7.

Про заборону фінансових
пірамід в Україні (ініціатор —
Кабінет Міністрів України,
головний розробник — Нацкомфінпослуг, номер та дата
реєстрації у Верховній Раді
України — № 2700
від 03.04.2013 р.)

Загальна характеристика законопроекту,
запропонована його розробником

—
—
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Позиція профільного комітету
Верховної Ради України

Позиція Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок

встановити заборону створення, сприяння діяльності
фінансових пірамід та розповсюдження реклами
фінансових пірамід;
встановити кримінальної відповідальності за організацію або сприяння діяльності фінансової піраміди.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

№

Назва законопроекту

Загальна характеристика законопроекту,
запропонована його розробником

Позиція профільного комітету
Верховної Ради України

Позиція Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок

8.

Про внесення змін до
Податкового кодексу України
щодо уточнення бази оподаткування (ініціатор — народний
депутат України В. Омельченко,
номер та дата реєстрації
у Верховній Раді України —
№ 2494а від 03.07.2013 р.)

Метою законопроекту проекту є уточнення бази
оподаткування та перегляд пільг з податку на прибуток,
а також розширення бази оподаткування окремими податками, створення рівних умов ведення бізнесу, зменшення
надходжень від яких обумовлене неоднозначністю норм
галузевого законодавства. Законопроект розроблено
у зв’язку із необхідністю врегулювання питань стосовно:
(…) виключення з переліку неприбуткових організацій
(установ) кредитних спілок.

ВАКС просить Комітет з питань
податкової та митної політики
рекомендувати Верховній Раді
України проект закону відхилити.
Існуючу систему оподаткування
доходів кредитних спілок слід
залишити без змін, оскільки зміна
діючого режиму оподаткування
за сучасних соціальноекономічних умов призведе
до ряду негативних тенденцій
у розвитку кредитних спілок,
які створені саме фізичними
особами — пересічними
громадянами України.
Листи ВАКС до Комітету з питань
податкової та митної політики:
від 16.07.2013 р. № 01-68;
від 18.09.2013 р. № 01-83.

9.

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів
споживчого кредитування)
(ініціатор — народний депутат
України О. Фельдман, номер
та дата реєстрації у Верховній
Раді України — № 2365а
від 20.06.2013 р.)

Законопроектом пропонується встановити обов’язкове
нотаріальне посвідчення договорів споживчого кредитування, покласти перевірку умов договору на нотаріуса.

ВАКС та ОКС «ПЗВ» просять
Комітет з питань податкової та
митної політики рекомендувати
Верховній Раді України проект
закону відхилити, в зв’язку з тим,
що його прийняття матиме наслідком підвищення вартості
споживчих кредитів для населення на суму послуг нотаріуса,
державного мита та вартості
бланку нотаріуса, проте не забезпечить належних гарантій для
споживача щодо законності
договору про надання споживчого
кредиту.
Листи ВАКС до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики: від
12.07.2013 р. № 01-65;
від 18.09.2013 р. № 01-85

10.

Про кредитні рейтинги та
діяльність рейтингових
агентств (ініціатори — народні
депутати України С. Мошак,
О. Кунченко, номер та дата
реєстрації у Верховній Раді
України — № 2422а
від 25.06.2013 р.)

Законопроект спрямований на встановлення правових
засад визначення кредитних рейтингів та їх використання,
приведення діяльності рейтингових агентств в Україні
у відповідність до світових стандартів, посилення вимог
до їх діяльності, встановлення відповідальності
для рейтингових агентств за порушення вимог
законодавства.

ВАКС просить Комітет з питань
фінансів та банківської діяльності
рекомендувати Верховній Раді
України проект закону відхилити,
у зв’язку з тим, що введення
заборони для кредитних спілок,
які не мають чинного кредитного
рейтингу, на залучення внесків
(вкладів) від фізичних осіб
у розмірі, який перевищує капітал кредитної спілки, суперечить
сутності фінансового механізму
діяльності кредитної спілки,
призведе до підвищення вартості
споживчих кредитів за рахунок
сплати послуг рейтинговим
агентствам, що ляже тягарем на
споживача.
Листи ВАКС до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності:
від 15.07.2013 р. № 01-66;
від 18.09.2013 р. № 01-84.

11.

Про Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних
осіб (ініціатор — народний
депутат України В. Ар’єв, номер
та дата реєстрації у Верховній
Раді України — № 3132 від
28.08.2013 р.)

Законопроектом пропонується створити Фонд гарантування
вкладів та інвестицій фізичних осіб, за рахунок коштів якого
будуть здійснюватися відшкодування вкладникам та компенсаційні виплати інвесторам — фізичним особам у разі
втрати вкладів та/або інвестицій — коштів та цінних паперів, переданих фінансовій установі на підставі відповідних
до професійної діяльності фінансової установи договорів.
Учасниками Фонду гарантування інвестицій мають стати
банки, кредитні спілки, установи накопичувального пенсійного забезпечення, торговці цінними паперами, які отримали ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами, компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайового інвестиційного фонду,
емісія інвестиційних сертифікатів якого здійснена шляхом
публічного (відкритого) розміщення та корпоративні інвестиційні фонди, емісія акцій яких здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення інвестиційні фонди і компанії.

Прийняття законопроекту не буде
сприяти ефективному виведенню
неплатоспроможних кредитних
спілок з ринку та забезпечувати
гарантування вкладів членів
таких кредитних спілок.
Лист ВАКС до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності
від 09.09.2013 р. № 01-79.
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12.

Про внесення змін до Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
щодо розкриття інформації
(ініціатор — Кабінет Міністрів
України, головний розробник —
Нацкомфінпослуг, номер та дата
реєстрації у Верховній Раді
України — № 3299
від 14.08.2013 р.

Суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується законопроект, полягає у такому. Законодавство про фінансові
послуги містить вимоги про розкриття фінансовими установами інформації про себе та послуги, які ними надаються.
Проте, як правило, потенційний клієнт отримує таку інформацію від фінансової установи на свою вимогу та до укладення договору з фінансовою установою. Тобто, для
отримання необхідної інформації особі необхідно звернутися безпосередньо до фінансової установи. Таким чином,
збір потенційним споживачем фінансової послуги інформації, необхідної для прийняття ним рішення про те, до якої
конкретної фінансової установи варто звернутися за отриманням послуги, вимагає значного часу та зусиль. Аналогічна проблема постає і перед потенційними інвесторами у
фінансові установи.
Суть найважливіших положень законопроекту полягає у:
запровадженні вимоги до фінансових установ, піднаглядних національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розкривати інформацію про себе та про послуги, які ними надаються, шляхом
розміщення такої інформації в єдиній загальнодоступній
інформаційній базі даних та на власних веб-сайтах (вебсторінках) у мережі Інтернет;
встановленні мінімального переліку інформації, що розміщуватиметься в названій інформаційній базі;
забезпеченні створення та функціонування зазначеної
інформаційної бази національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

13.

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо засвідчення вірності
копій (фотокопій) документів і
виписок з них та справжності
підпису на документах
(ініціатор — Кабінет Міністрів
України, головний розробник —
Міністерство юстиції України,
номер та дата реєстрації у
Верховній Раді України —
№ 3077 від 14.08.2013 р.)

Проект акта спрямований на вдосконалення вимог чинного
законодавства з нотаріату щодо скорочення переліку
нотаріальних дій, мінімізації витрат споживачів нотаріальних послуг та доступу до таких послуг усіх верств населення.
Проектом акта передбачається внесення змін до деяких
положень 14 законодавчих актів України (в тому числі до
Закону України «Про кредитні спілки»), пов'язаних із скасуванням у ряді випадків вимог щодо обов'язкового нотаріального посвідчення правочинів та фактів, що мають юридичне значення, та нотаріального засвідчення документів для
надання їм юридичної вірогідності.
Скорочення кількості нотаріальних дій дозволить розширити перелік посвідчення окремих правочинів, засвідчення
вірності копій документів і справжності підпису на документах посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
тощо.

Позиція профільного комітету
Верховної Ради України

Позиція Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
ВАКС запропоновано Нацкомфінпослуг передбачити можливість
оприлюднювати необхідну інформацію не тільки на веб-сайті
кредитної спілки, а й на вебсторінці в мережі Інитернет
як альтернативний варіант,
що потребує менших фінансових
затрат.
Пропозиція врахована.
Лист ВАКС до Нацкомфінпослуг
від 20.05.2013 р. № 01-52.

Подання Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики (18.09.2013):
рекомендувати Верховній Раді України
прийняти за основу проект Закону.

Матеріал підготувала Ольга Мороз, юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Ми розповідаємо
про важливе для кредитних спілок
Новини й останні події, методичні матеріали, анонси навчальних заходів,
думки експертів і багато інших цікавих і потрібних матеріалів для кредитних спілок.
Слідкуйте за оновленнями на сайті ВАКС. Буріть участь у заходах. Розповідайте нам
про свої події, а ми — розкажемо усім, адже точно знаємо,
що кредитним спілкам-членам ВАКС є чим пишатися!

www.vaks.org.ua
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Аналіз діяльності КС України
та КС-членів ВАКС за І півріччя 2013 року
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

За підсумками І півріччя
2013 р. спостерігається тенденція зростання основних показників кредитних спілок України. Тобто попит на послуги кредитних спілок, попри колишній
спад довіри до цього інституту,
залишається високим.
За даними Нацкомфінпослуг, за І півріччя 2013 року на
ринку кредитної кооперації збільшилась кількість зареєстрованих спілок — з 617 до 622,
з яких 152 КС входять до ВАКС.
Система кредитної кооперації, загальні активи якої на сьогодні перевищують 2,8 млрд
гривень, об’єднує понад 1 млн
громадян України:

42 тисячі громадян довірили свої кошти українським
кредитним спілкам, з них 60,2
% вкладники кредитних спілок,
які є членами ВАКС;

242,5 тисяч громадян
мають діючі кредитні договори,
зокрема кожен другий позичальник кредитних спілок отримав кредит у кредитній спілці,
яка є членом ВАКС.
За підсумками І півріччя
2013 р. активи КС України зросли на 146,2 млн грн (на
5,5 %) — до 2 803,1 млн грн,
що на 7,5 % більше порівняно
з аналогічним періодом 2012
року. Загальний обсяг активів
КС-членів ВАКС у І півріччі
2013 року зріс на 69,4 млн грн
і на 1 липня 2013 року становив 972,3 млн грн, що на 7,8 %
більше ніж в аналогічному періоді 2012 року.
Питома вага активів КСчленів ВАКС у загальній сумі
активів кредитних спілок України станом на 01.07.2013 року
склала майже третину ринка —

34,7 %. За січень — червень
2013 року відбулось зростання
обсягів кредитування в кредитних спілках України, порівняно
з аналогічним періодом минулого року; середній кредит, наданий одному члену, сягнув понад
10 тис. грн.
З початку 2013 року кредитний портфель кредитних спілок
України збільшився на 2,2 %
(на 55,2 млн грн) — до
2 586,2 млн грн. У той же час,
кредитний портфель кредитних
спілок-членів ВАКС збільшився
на 5,4 % (на 44 млн грн) та
склав 878 млн грн (33,9 % від
загального кредитного портфеля України).
Найбільш популярними на
ринку є кредити, надані на споживчі потреби, а саме: придбання техніки для дому, оплату
навчання, лікування й інші соціальні потреби. Частка таких
кредитів сягає понад 64 %.
Не менш важливим є також
й те, що кількість вкладників
зменшується, але при цьому
зростає загальна сума депозитного портфеля кредитних спілок України та членів ВАКС.
Так депозитний портфель
кредитних спілок України
в І півріччі 2013 року склав
1 304,9 млн грн, що на 1,4 %
більше порівняно з початком
року та на 5,1 % більше порівняно з І півріччям 2012 року.
Упродовж І півріччя 2013 року
кредитні спілки суттєво підвищили свій рівень капіталізації.
З початку року капітал кредитних спілок України зріс на
98,5 млн грн і на 01.07.2013
року склав 1 187,2 млн грн, що
на 13,8 % більше порівняно з
01.07.2012 року.

Капітал кредитних спілокчленів ВАКС протягом року зріс
на 15,8 % і на 01.07.2013 склав
269,2 млн грн, що становить
22,7 % від загального капіталу
кредитних спілок України.
Отже, варто відзначити, що
з початку 2013 року спостерігається позитивна тенденція діяльності як кредитних спілок
України, так і безпосередньо
кредитних спілок-членів ВАКС.
У першу чергу це зумовлено
тим, що кредитні спілки намагаються бути ближчими до
людей, шукають шляхи ефективної співпраці та готові до відкритого діалогу.
Як результат, зростають обсяги наданих кредитів і внесків
(вкладів) на депозитні рахунки,
що в свою чергу говорить як
про підвищення довіри населення до кредитних установ,
так і про плідну співпрацю спілок зі своїми членами.
Також варто звернути увагу
на те, що кредитні спілки збільшили свій рівень капіталізації.
Така тенденція насамперед
свідчить про підвищення надійності й стабільності кредитних
спілок. Аналогічну тенденцію до
зростання демонструють і показники КС-членів ВАКС. При
цьому, частка кредитних спілок
-членів ВАКС по цих показниках займає третину ринку.
У той же час за деякими показниками (наприклад: обсяг
внесків (вкладів) на депозитні
рахунки; кількість членів, які
мають депозитні рахунки; кількість членів, які мають діючі
кредитні договори) питома вага
кредитних спілок-членів ВАКС
займає половину ринку кредитної кооперації в Україні.
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УВАГА!
Документи, що набрали чинність
Порядок погодження
із Держфінмоніторингом
термінів подання
запитуваної інформації
Увага! Наказом Міністерства
фінансів України від 12 липня
2013 року № 641 затверджений
Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами
первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації. Цей наказ
набрав чинності 23 серпня.
Порядок встановлює процедуру погодження суб’єктами
первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених, з Державною службою
фінансового моніторингу України терміну подання запитуваної інформації в разі неможливості забезпечити суб’єктами
дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини
другої статті 6 Закону, з об’єктивних причин, з урахуванням
обсягу інформації, що запитується.
Зміни до Переліку
внутрішніх положень
та процедур
кредитної спілки
Вийшов з друку черговий
номер бюлетеня «Офіційний
вісник України» від 6 вересня

2013 року № 66, в якому опубліковане розпорядження Нацкомфінпослуг від 18 липня 2013
року № 2360 «Про внесення зміни до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної
спілки», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2013 року за № 1343/23875.
Цими змінами виключено
з Переліку внутрішніх положень
та процедур кредитної спілки,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11 листопада 2003 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399, вимогу про
повідомлення Нацкомфінпослуг
про зміни до внутрішніх положень кредитної спілки.
Увага! Не зважаючи на внесені зміни, зобов’язання кредитних спілок щодо повідомлення Нацкомфінпослуг протягом
п’ятнадцяти робочих днів після
виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в документах (в тому
числі внутрішніх положеннях),
поданих для внесення інформації щодо кредитної спілки та/
або її відокремлених підрозділів
до Державного реєстру фінансових установ, встановлені
Положенням про внесення інформації про кредитні спілки до

Державного реєстру фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 22 червня 2004 року
№1099, і є обов’язковими до виконання.
Зміни до порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками,
а також фінансових
нормативів їхньої
діяльності
Вийшов друком черговий
номер бюлетеня «Офіційний
вісник України» від 17 вересня
2013 року № 69, у якому офіційно опубліковані розпорядження Нацкомфінпослуг:
 від 18 липня 2013 року
№ 2361 «Про затвердження
Змін до Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до
Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»;
 від 30 липня 2013 року
№ 2504 «Про внесення змін
до Положення про фінансові
нормативи діяльності та
критерії якості системи
управління кредитних спілок
та об’єднаних кредитних
спілок».

Регулятор звернувся до учасників ринку
з інформаційним листом
На офіційному сайті регулятора 27 вересня був оприлюднений Інформаційний лист, у якому Департамент регулювання
та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних істо24

рій Нацкомфінпослуг інформує
про таке:
«Відповідно до розділу VII Положення про Державний реєстр
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держ-

фінпослуг від 28.08.2003 № 41,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня
2003 р. за № 797/8118 (далі —
Положення № 41), підставами
для видачі дубліката свідоцтва
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Серпень — вересень 2013

про реєстрацію фінансової
установи (далі — Свідоцтво) є:
 втрата Свідоцтва;

 пошкодження Свідоцтва.
У разі зміни найменування
фінансової установи (якщо ця
зміна не пов’язана з її реорганізацією) та/або зміни місцезнаходження, фінансова установа,
згідно з вимогами розділу VI Положення № 41, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати

реєстрації в установленому
порядку відповідних змін подає
до Нацкомфінпослуг:
 заяву про переоформлення
свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи (додаток 7 до Положення № 41);
 нову реєстраційну картку із
загальною інформацією про
юридичну особу (додаток 3
до Положення № 41);
 Свідоцтво, що підлягає пере-

оформленню;

 оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни.
У зв’язку з вищезазначеним,
просимо при оформленні пакету документів керуватись вимогами Положення № 41 та
подавати заяви на вчинення
відповідних реєстраційних дій».

Нацкомфінпослуг затвердила зміни
до інформаційних карток адміністративних послуг
На своєму офіційному сайті
24 вересня Нацкомфінпослуг
повідомила про затвердження 5
вересня змін до інформаційних
карток адміністративних послуг, які надає Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Зміни внесено до інформаційних карток
адміністративних послуг, які
надаються у сферах діяльності
кредитних установ, бюро кредитних історій та юридичних
осіб публічного права:

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ щодо внесення інформації про кредитні спілки до
Державного реєстру фінансових установ та видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі ліцензії на здійснення діяльності кредитної
спілки по залученню внесків
(вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі ліцензії на здійснення діяльності кредитної

спілки з надання фінансових
кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків
(вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка
складає кредитну історію

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дубліката ліцензії
на провадження діяльності з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з анулювання ліцензії на
провадження діяльності з
надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з внесення інформації
про фінансову установуюридичну особу публічного
права до Державного реєст-

ру фінансових установ.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ щодо переоформлення
ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки по
залученню внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на
депозитні рахунки.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ щодо переоформлення
ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів
за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на
депозитні рахунки.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі ліцензії на
здійснення діяльності кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

 ІНФОРМАЦІЙНА

КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з переоформлення
ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів кредитними установами.
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«Перша Всеукраїнська кредитна спілка»
підтримала проведення
першого фестивалю «Волинське віче»

В

ивчення історії та культурної спадщини України — важлива й потрібна справа, адже розвиватися може тільки той народ, який шанує свою
історію та вчиться на її уроках.
Історія України давня й насичена подіями. Волинь як частина нашої держави має регіональні особливості — давні ремесла, фольклор, одяг. Саме щоб
вивчити цю історичну спадщину було створено
Центр
дослідження
та
відродження
Волині
(www.volynlegends.com.ua). Наразі Центр провів низку етнографічних експедицій, розпочав роботу
з вивчення діалектів Рівненщини, заснував Майстерню історичного ткацтва і заклав основи під Музей
ткацтва в м. Радивилові. Центр співпрацює з фольклористами, етнографами, істориками, археологами,
музеями та дослідницькими центрами.
Крім того, Центр започаткував проведення Фестивалю народних промислів, традиційної культури та
історії Волині «Волинське віче». «Перша всеукраїнська кредитна спілка» стала одним з партнерів цього фестивалю. Зокрема, завдяки атмосфері, створеній на фестивалі, відвідувачі наче переносилися
в місто періоду пізнього середньовіччя з його ремісничими цехами, побутом, працею і дозвіллям,
музикою і танцями. У перший день проведення фестивалю відбувся теоретико-практичний семінар
«Ручне ткацтво: історія та сучасність». Цей день був
присвячений професійному спілкуванню майстрів
і менеджерів етнопроектів, проходив у майстерні
історичного ткацтва «Легенди Волині» (м. Радивилів).
Провідні фахівці із ручного ткацтва провели
низку лекцій і майстер-класів, дотичних до теми історичного текстилю. Мистецтвознавці та викладачі
профільних вищих навчальних закладів у рамках
спілкування за «круглим столом» висвітлили актуальні питання розвитку етнічних народних ремесел на
сучасному етапі.
У другий день фестивалю на історичних землях
битви під Берестечком (с. Пляшева Радивилівського
району) було відтворено модель середньовічного волинського міста: давні ремесла, побуту, військової
справи, кухні, музики тощо. Тематикою фестивалю
стали українські землі в складі Великого князівства
Литовського. Отже, підтримуючи проведення фестивалю «Волинське віче», «Перша всеукраїнська кредитна спілка» робить свій внесок у вивчення української історії, а значить — добру справу для прийдешніх поколінь.
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Представники кредитних
спілок Хмельницької області
взяли участь у черговому засіданні
місцевої асоціації

Кримські кредитні
спілки
обговорювали
шляхи
реформування
системи кредитної
кооперації в Україні

У

У

Хмельницькому 25 вересня
відбулось чергове засідання
Асоціації кредитних спілок
Хмельницької області (АКСХО),
у якому взяли участь 10 представників кредитних спілок
області, а також виконавчий
директор ВАКС Олексій Волотовський. Під час засідання
учасники говорили про тенденції, що притаманні сучасному
ринку кредитних спілок в Україні; механізми стягнення заборгованості з позичальників
кредитних спілок; необхідність
відстоювати статус неприбутковості кредитних спілок; святкування Міжнародного дня кредитних спілок (17 жовтня).
Зокрема, представник ВАКС
узагальнив інформацію про
стан ринку кредитних спілок,
тенденції розвитку й роботу
ВАКС.
Юрисконсульт КС «Проскурівська» Анатолій Боднар розповів про особливості, з якими
можуть зіткнутися спілки при
видачі кредитів під іпотеку.
Власне, йшлося про те, що треті
особи можуть здійснити звернення стягнення на предмет
іпотеки, що перебуває в заставі
кредитної спілки. Ця інформація зацікавила учасників, оскі-

льки було вказано на серйозну
загрозу при забезпеченні виданих кредитів іпотекою. Вони
висловили думку щодо можливості провести семінар або спільну зустріч з працівниками
кредитних спілок, які займаються стягненням заборгованості, щоб обговорити практику й
нетипові ситуації щодо цього.
У свою чергу, Олексій Волотовський звернув увагу присутніх на те, що на грудень ВАКС
запланувала семінар «Забезпечення зобов’язань. Кредитні
спілки та виконавча служба», у
рамках якого будуть розкриті
зазначені аспекти.
Голова правління КС «Ніка
плюс» Юрій Сироветнік звернув увагу на законодавчі ініціативи, що передбачають скасування неприбуткового статусу
українських спілок. На його думку, такі зміни можуть спровокувати кризові явища на ринку, адже запровадження прибуткового статусу призведе до
підвищення процентних ставок
за кредитами, недокапіталізації
спілок на суму сплаченого податку, а економічний ефект від
оподаткування буде незначним.
Пан Сироветнік наголосив, що
тут позиція ВАКС має бути ка-

Севастополі 11 вересня
відбувся
круглий
стіл
за участі 18 кредитних спілокчленів Кримської асоціації кредитних спілок і Севастопольської асоціації кредитних спілок.
Під час круглого столу обговорювали сьогодення ринку
й реформування системи кредитної кооперації. Крім того,
Вікторія Волковська, президент ВАКС, окрему увагу приділила особливостям перевірок
кредитних спілок з боку державних органів.
тегоричною: прибутковий статус кредитних спілок — це безпосередня загроза для ринку.
Учасники засідання погодились, що в нинішніх економічних умовах реалізація такої ініціативи негативно вплине на
темпи розвитку КС й особливо
відчутно відобразяться на кредитуванні пересічних громадян.
Крім того, учасники активно
обговорювали «кредитування»
установами, які не внесені
до Держреєстру фінансових
установ України й не мають
відповідних ліцензій для такої
діяльності. Учасники засідання
зазначили, що з цього приводу
потрібно продовжити діалог
з регіональним відділенням Антимонопольного комітету України у Хмельницькій області.
Також учасники звернули увагу
на необхідність запровадити
систематичні заходи з фінансової просвіти серед жителів Хмельницької області, щоб роз’яснити, які основні відмінності
між кредитними спілками та
псевдо-кредиторами.
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КС «Бойківщина» підтримала
проведення естафети «Заповни герб Дрогобича»
на честь Дня міста

П

ід патронатом кредитної спілки «Бойківщина» пройшла традиційна легкоатлетична естафета «Заповни герб
Дрогобича», приурочена Дню міста (святкували 20 вересня).
Спершу учасників привітали секретар міської ради Тарас
Метик, представник спонсора естафети — кредитної спілки
«Бойківщина» — заступник голови правління Богдан Щепанюк, начальник відділу фізичної культури і спорту Роман
Проць, головний суддя змагань Петро Журавчак.
Потім розпочалися змагання бігунів, які з площі Ринок долали шлях до солеварного заводу, набирали в посудину сіль
і несли на площу для наповнення герба міста. У складі кожної
команди було по 9 спортсменів — стільки топок солі є на гербі
Дрогобича.
Наймолодшому учаснику змагань було 14 років (команда
ДЮСШ), а найстаршому — 74 роки (Ігор Щур, команда ветеранів).
Найкращий результат продемонстрували легкоатлети педагогічного університету ім. І. Франка: вони в черговий раз стали
абсолютними чемпіонами.
Загальнокомандний третій результат показали спортсмени
військової частини А 1108. Перше місце серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (друге загальнокомандне місце)
виборола команда коледжу нафти і газу, друге — механікотехнологічного коледжу, третє — медичного училища «Медик».
Усі переможці й призери естафети, а також команда ветеранів
отримали кубки, цінні подарунки та грошові премії від кредитної спілки «Бойківщина».
Грамотами та призами за участь в естафеті також нагороджено команди ДЮСШ, коледжу статистики, музичного училища ім. В. Барвінського, професійно-політехнічного ліцею.
Відділ фізкультури і спорту та учасники змагань подякували керівникам команд, працівникам міліції, станції швидкої
допомоги, Народного дому ім. І.Франка (озвучення) за сприяння, а особливу подяку адресували спонсору естафети — кредитній спілці «Бойківщина».
За матеріалами газети «Галицька зоря» (м. Дрогобич)
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Під час круглого столу у Верховній Раді
голова правління КС «Вигода» розповіла,
як кредитні спілки підтримують сільських жінок

Марія Сюма,
голова правління кредитної
спілки «Вигода»
(на фото зліва)

У

Верховній Раді, де відбувся круглий стіл «Стан забезпечення прав та можливостей
сільських
жінок»,
Марія Сюма, голова правління
КС «Вигода» (м. Стрий), розповідала про українські кредитні
спілки й їхню роль у житті сільських жінок. Зокрема, пані Марія зупинилася на сучасному
стані ринку кредитних спілок
і ситуації з реформуванням
цього фінансового сектору.
Окремо вона наголосила на
унікальності кредитівок, адже
на сьогодні у багатьох селах
спілки — практично єдині установи, які допомагають жителям
села, у тому числі жінкам.
«Причому, спілки надають
не тільки фінансові послуг. Вони займаються благодійністю,
допомагають складати бізнесплани фермерам і багато уваги
приділяють фінансовій освіті
селян», — резюмує Марія Сюма. Про умови життя сільських
жінок голова правління КС
«Вигода» знає багато — як про
їхні побутові потреби, так і про
наміри щодо започаткування
або розвитку власного фермерського господарства. «Вигода»

працює в Україні понад 20 років. Сьогодні видає кредити не
тільки на споживчі цілі (щоб
селяни могли відсвяткувати
весілля, зробити ремонт, придбати побутову техніку чи, скажімо, відпочити), а й для придбання і встановлення теплиць,
розведення кролів, свиней і корів, вирощування городини й
ягід, облаштування пасік і теплиць, придбання інвентаря, техніки, добрив, засобів захисту
рослин тощо. Тому пані Марії
було про що розказати учасникам круглого столу.
Круглий стіл «Стан забезпечення прав та можливостей
сільських жінок» відбувся в Києві 17 вересня — у рамках заходів, що проводить Комітет Верховної Ради України з питань
прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин, ГО «Інформаційно-консультативний жіночий центр»
і МБО «Добробут громад».
Участь у круглому столі взяли 48 фахівців, серед яких були
Ірина Луценко, Заступник Голови Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини,
національних меншин і міжна-

ціональних відносин, голова
підкомітету з питань ґендерної
рівності; Ірина Геращенко,
Перший Заступник Голови Комітету Верховної Ради України,
співголова між фракційного
депутатського об’єднання «Рівні
можливості»; Марісія Пехачек
(Marisia Pechazcek), Перший
секретар посольства Королівства Нідерландів; Руслана Панухник, Посольство Королівства
Нідерландів, керівник міжнародних програм; а також представники державних органів, спеціалізованих організацій, фермерських господарств, міжнародні експерти тощо.
Під час цього заходу учасники обговорили проблеми, з якими стикаються сільські жінки,
а також державну політику щодо забезпечення відповідних
прав і можливостей.
Крім того, було проведено
підготовку до Громадських слухань у Верховній Раді про виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок»,
що призначені Постановою
Верховної Ради України на
16 жовтня 2013 р.
29

КРЕДИТНІ ПРОДУКТИ

Кредитні спілки й аграрії:
реалії, можливості й перспективи

О

сінь — традиційна пора для збору врожаю та підготовки до зими. Проте цього
року в аграріїв виявилося більше задач, ніж зазвичай: їм потрібні додаткові кошти вже зараз, восени, хоча зазвичай вони звертаються за кредитами навесні. Причина тому — падіння закупівельних цін на сільгосппродукцію. Ситуація змусила аграріїв
звернутися до фінансових установ. Дрібні й середні фермери та сільгоспвиробники
прийшли до кредитних спілок. Але чи перспективна така співпраця? І що кредитівки
можуть запропонувати фермерам?
Як один фермер
брав у кредит сільгосптехніку,
а інший — будував сушарку
У
фермерському
господарстві
«Крутий
яр» (Черкаська область) — 430 га. За українськими мірками це — дрібний сільгоспвиробник.
Отримати кредит у банку для нього — проблема.
Причини: з одного боку, невідповідність господарства високим банківським вимогам до кредитоспроможності потенційного позичальника,
з іншого — відсутність у банків кредитних продуктів, що дозволили б швидко надати кредит
сільгоспвиробнику на вигідних для нього умовах. Інакше до таких позичальників ставляться
в кредитних спілках. Що ж вийшло на практиці
з ось таким реальним позичальником?
Кредитна спілка «Кредит-СоюЗ» видала
родині Даниленко, яка володіє фермерським
господарством «Крутий яр», кредит у розмірі
1,2 млн грн ($150 тис.) на придбання сільгосптехніки. «Я дуже вдячний кредитній спілці за довіру, — каже Василь Даниленко, голова фермерського господарства «Крутий Яр », фермер з 20річним стажем. — Жоден банк такий кредит
мені б не дав, а тут були створені всі умови для
розвитку мого господарства. Спілка запропонувала графік погашення, завдяки якому я мав
відстрочку сплати основної суми кредиту до
збору врожаю. Це було мені дуже зручно».
На кредитні кошти фермер купив трактор
марки John Deere, обприскувач і систему сівалок «Амазон». Кредит був виданий в березні 2013
року під 26 % річних на залишок суми на 12 місяців. Тепер, завдяки придбаній техніці, фермерське господарство змогло повністю дотримати технологію вирощування кукурудзи й соняшнику. Це дозволило значно підвищити врожайність культур, відповідно, фермер планує погасити кредит у жовтні 2013 року, з фактичною
переплатою в 14 %.
«Завдяки техніці ми змогли все зробити вчасно — і посіяти, і обробити, і зібрати врожай.
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Орендуючи техніку, не можна так вгадати зі
строками під погоду, — пояснює Василь Іванович. — Крім того, ми вдосконалити нашу технологію, перейшли, наприклад, на вузькорядний
спосіб посадки соняшнику. Соняшник цього року
дав нам врожай на 30 % більше ніж зазвичай.
По кукурудзі ми б отримали ще кращий результат, якби не посуха. Але дотримання технології
допомогло нам зберегти врожай кукурудзи, інакше б ми його взагалі втратили».
Придбану техніку фермерське господарством
«Крутий Яр» використовує самостійно та здає
в оренду сусідам-фермерам. Зважаючи на те, що
якісної сільгосптехніки бракує, це — велика
допомога всій місцевій громаді сільгоспвиробників.
Ще один приклад роботи кредитної спілки
«Кредит-СоюЗ» із фермером — побудова сушарки. «Якби не кредитна спілка, ми навряд чи
б отримали кошти на розвиток господарства, —
упевнений фермер В’ячеслав Олексійчук. —
Наші обсяги не цікаві банку».
Проте вирощування саджанців і відродження
яблуневого саду, побудова холодильника для зберігання врожаю й сушарки для виготовлення
сухофруктів, а в майбутньому — теплиць для вирощування овочів цікаві мешканцям с. В’язівок,
Городищенського району Черкаської області.
У планах В’ячеслава Олексійчука розширювати своє фермерське господарство, щоб надати
місцевим мешканцям роботу й показати їхнім
дітям, що на землі, де вони народилися, можна
й потрібно працювати. Цього року за згодою місцевої влади фермер запросив взяти участь у зборі врожаю яблук школярів. У такий спосіб діти
починають вивчати основи фермерства, яке може стати справою їхнього життя.
У КС «Кредит-Союз» В’ячеслав Олексійчук
взяв кредит вперше: «Кредитні кошти ми спрямовуємо на побудову підприємства з переробки
готової продукції, у тому числі розширимо сушарку, оскільки виготовлення якісних українських
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сухофруктів — один з цікавих для нас напрямків
роботи».
В’ячеслав Олексійчук, орендує 54 га землі
запасу В’язівської сільської ради Городищенського району. З них 20 га — сад (до 40 років —
яблука, груші), 7,5 га нового (3 роки) — низькорослий сад — полукарлики, 1 га — маточник для
вирощування власних саджанців.
Ідея займатися садівництвом та вирощувати
плодові культури виникла, адже Городищина —
батьківщина відомих садівників Симиренків (с.
Мліїв Городищенського району). Там же знаходиться Інститут помології ім. Л. П.Симиренка
УААН. Тому В’ячеслав Олексійчук тісно співпрацює з інститутом. Вирощення власних саджанців набагато здешевлює посадковий матеріал. Наприклад, собівартість одного саджанця
яблуні йому обходиться в 7 грн, тоді як голландські коштують 70—80 грн.
А сушити плоди пана Олексійчука змусило
саме життя: збут некондиційних яблук і груш
обмежений, тому — лише переробка на соки. Але
коли останнім часом загострилася проблема екологічності споживаних напоїв, люди стали більше уваги звертати на узвари з сухофруктів. Нині
фермер побудував сушарку та переробляє на
сухофрукти не лише некондицію, але й цілком
придатні до реалізації яблука, груші, абрикоси,

сливи, виноград і навіть дині. Для цього використовує плоди з власного саду та закуповує в селян.
У перспективі пан Олексійчук планує засадити 2,5 га чорною смородиною. Для цього вже
готує земельну ділянку з можливим зрошенням.
Садівництво — тривалий процес. Тут результат праці часто видно лише через 4—5 років, тому В’ячеслав Олексійчук вважає, що потрібна
державна програма підтримки таких виробників. Також, на його думку, потрібно допомагати
й у реалізації готової продукції.
Не зважаючи на те, що співпраця з кредитною спілкою дозволила залучити такі потрібні
кошти, фермер висловив побажання щодо здешевлення кредиту: «Сьогодні в Україні кредити
коштують немало, не те що закордоном! От
якби ми могли отримати кошти під 4—5 % річних, розвивати фермерське господарство було
б набагато простіше й швидше».
На питання, за рахунок чого кредитна спілка
може зменшити ставки по кредитах, Володимир
Казарінов, Голова правління КС «Кредит-СоюЗ»,
зазначив — збільшення власного капіталу. А Іван
Вишневський, Голова правління Об’єднання
кредитних спілок «Програма захисту вкладів»,
додав — завдяки державній програмі, що передбачає компенсацію відсоткової ставки по кредитах для фермерів і сільгоспвиробників.

На фото трактор John Deere, який фермер купив за кошти,
видані в кредит кредитною спілкою «Кредит-СоюЗ»
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Законодавчі ініціативи
«Зараз кредитні спілки розуміють, що готові
кредитувати не тільки фермера та сьогоспвиробника, але й малі та середні фермерські господарства й сільгоспвиробництва. І ця можливість
закладена в новому законопроекті щодо реформування системи кредитної кооперації», — зазначає Вікторія Волковська, Президент ВАКС.
Так само вважає й Наталія Ільїна, спеціаліст з фінансування МСВ Проекту USAID
«АгроІнвест»: «Кредитні спілки працюють з фермерами та сільгоспвиробниками, які наразі не
цікаві для банків з кількох причин.
По-перше, обсяги врожаю, розміри поля чи
поголів’я худоби замалі для отримання великого
прибутку, відповідно, обсяг кредиту не дуже
великий. По-друге, такі підприємці, зазвичай, не
мають відповідної застави, яка б задовольняла
вимоги банків. Тому добре, що при створенні законодавчої бази для реформування ринку кредитної кооперації є можливість врахувати розширення межі діяльності кредитних спілок з тим,
щоб вони змогли кредитувати в тому числі малі
й середні господарства. Проте хочу зазначити,
що до розробки нового законодавства потрібно

підходити зважено, оскільки найбільш важливо
сьогодні не позбавити кредитні спілки їхньої унікальності — працювати не задля прибутку,
а для людей».
Серед найважливіших аспектів реформування діяльності кредитних спілок в Україні, які нададуть змогу розширювати кредитування в тому
числі фермерів і сільгоспвиробників, органи
державної влади називаються такі: подальша
робота з депозитами, але створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок,
обов’язкова приналежність кредитних спілок до
професійних об’єднань, інвентаризація ринку
кредитних спілок.
«В Україні зараз працює дві професійні асоціація, які об’єднують приблизно половину ринку. Це
означає, що лише трохи більше 300 спілок прагнуть вдосконалювати свою професійну діяльність. Як працює решта, сказати важко. Чому
це так важливо? Тому що, наприклад, члени
ВАКС можуть залишатися в асоціації тільки за
умови дотримання професійних стандартів, розроблених самими спілками. Вони надають свою
звітність для аналізу, отримують консультаційно-інформаційну підтримку, беруть участь

Яблуневий сад і господарство фермера В’ячеслава Олексійчука
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у вдосконаленні законодавства, а також спільно
вирішують проблеми, що наразі постають перед ринком. Ці спілки працюють разом та усвідомлюють, що без об’єднання заради розвитку
не буде майбутнього», — наголошує Вікторія
Волковська.
Крім того, на приналежність до професійного
об’єднання завжди звертають увагу й іноземні
проекти, що надають технічну допомогу, адже
це — світова практика.
«Участь кредитних спілок у професійних асоціаціях для нас дуже важлива. Коли розпочав
працювати Проект USAID «АгроІнвест», ми звернулися до них для відбору кредитних спілок і
формування робочих груп. Вже сьогодні можу
сказати, що є позитивні результати від такої
співпраці, адже спілки впроваджують нові кредитні продукти, а фермери та сільгоспвиробники дякують їм за це. Ніколи не забуду слова одного з них: «Якби кредитна спілка не надала мені
кредит сьогодні, вже завтра я б скоротив поголів’я худоби, оскільки не зміг би її прокормити —
просто не було б чим». До цього фермер звертався за кредитом до банку, але там йому відмовили. У кредитній спілці він оформив кредит протягом трьох днів. І наступного року прийшов
знову — висловити подяку й ще раз позичити
гроші», — розповідає Наталія Ільїна.
Саме тому ВАКС останні місяці активно працює з державними органами, написала чимало
листів і провела численні зустрічі з фахівцями,

які наразі беруть участь у розробці змін до діючого закону про кредитні спілки. Одним з головних
аргументів ВАКС було те, що ринок вже поступово оговтується від наслідків кризи 2008—2010
років і здатен надалі розвиватися. І зміни до
законодавства мали б підтримати його в цьому,
а не призвести до згортання.
«Кредитні спілки працюють у понад 100 країнах, серед яких є країни з розвиненою економікою
й ті, які тільки розвиваються. Проте всюди кредитні спілки потрібні. Напевно, саме через свою
соціальну направленість», — стверджує Вікторія Волковська.
Нагадаємо, що в своєму Щорічному Посланні
до Верховної Ради України Президент України
Віктор Янукович звернув увагу на кредитні
спілки й їхню важливість для відродження кооперативного руху на селі, що, в свою чергу, дасть
змогу використовувати переваги великого товарного виробництва і врахувати інтереси сільських
товаровиробників.
Підготувала Анна Нагребельна

При написанні матеріалу використані
інформація та напрацювання
Проекту USAID «АгроІнвест», який розробляє
кредитні продукти й допомагає спілкам
знаходити оптимальні в нинішніх реаліях умови
для співпраці з фермерами
та сільгоспвиробниками в Україні.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Володимир КАЗАРІНОВ,
Голова правління КС «Кредит-Союз» (головний офіс у м. Черкаси)

Довідка про КС
Станом на вересень 2013 року
КС «Кредит-Союз» має 14 філій.
За 15 років своє діяльності спілка
видала близько 72 тисяч кредитів
на загальну суму 380 млн грн.
Що стосується кредитів на сільгоспвиробництво, то в 2011-ому їхня
сума склала 3 млн 647 тис. грн,
у 2012-ому — 3 млн 893 тис. грн,
а за результатами восьми місяців
2013 року — 6 млн 119 тис. грн.

— Співпраця фермера і кредитної спілки можлива перш за все
завдяки індивідуальному підходу до кожного позичальника.
Ми працюємо зі спілчанами, а не з клієнтами. Саме це допомогло вижити спілці під час кризи 2008—2010 років, а тепер — стає
однією з причин того, що фермери й сільгоспвиробники звертаються саме сюди.
Наприклад, у Кам’янському районі Черкаської області 65 фермерських господарств і 45 з них користуються нашими послугами.
Проте, перш ніж кредитувати фермера, ми приїжджаємо до нього
в господарство й оцінюємо, чи не погіршить цей кредит його становища, чи не виявиться непідйомним тягарем. І якщо ми бачимо,
що фермер необ’єктивно оцінив свої можливості, радимо йому відмовитися від такого залучення коштів. Так само ми підказуємо,
якщо бачимо помилку фермера у використанні цих грошей. Отже,
спілка виконує ще й функцію дорадчої служби.
Наше гасло — разом у майбутнє! І сьогодні у фермерів ми питаємо не тільки про суму кредиту, а й про те, які в нього проблеми,
чим він заробляє на життя і чим ми, кредитна спілки, можемо
йому допомогти. І завдяки Проекту «АгроІнвест» тепер ми можемо
запропонувати фермеру не просто кредит, а кредитний продукт,
тобто напрямок розвитку. Члени спілки нам за це вдячні.
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«Сонечко в долонях»:
для учнів Тучинської спеціальної школи-інтернату
від кредитної спілки «Довіра»

«Я

роблю добро не заради
піару, просто мені це
болить, і це — в моїх руках.
А поділитися досвідом хочу,
оскільки щиро радію результатам першого майстер-класу
в нинішньому навчальному році», — саме з таких слів почала
розповідати про свою добру
справу Ольга Ігнатьєва, Голова правління кредитної спілки
«Довіра» (м. Рівне). Учням з Тучинської спеці-альної школиінтернату для дітей з відставанням у психічному розвитку пані Ольга 16 вересня розповідала про ощадність.
Це був перший майстер-клас
з фінансової просвіти — у рамках школи фінансової грамотності «Ощадливість», що є одним з напрямків благодійного
проекту «Сонечко в долонях».
«Оскільки ВАКС оголосила
акцію «Місяць ощадності від
кредитних спілок», перше заняття я вирішила присвятити
саме ощадності. Ми говорили з
дітьми про поняття ощадності, навіщо вона потрібна, яку
людину називають ощадною, за
рахунок чого можна стати такою людиною й які результати
це дає. Також я розповіла дітям
про Міжнародний день ощаднос-

ті: його історію та сутність.
Зупинилися й на тому, як правильно заощаджувати гроші,
що може цьому заважати. Звернули увагу на силу волі людини як головний рушій для заощаджень», — із захопленням
ділиться Ольга Ігнатьєва.
І це тільки початок. Пані
Ольга з ентузіазмом говорить
про курс фінансової грамотності, який проводитиме для учнів
7—9 класів цієї школи-інтернату протягом поточного навчального року.
В її найближчих планах —
окремий урок, присвячений
Міжнародному дню кредитних
спілок. А в її серці — любов до
дітей.
«Ці діти навчаються в школіінтернаті й мають вади, проте вони все розуміють. І під час
нашого першого майстер-класу
вони перейнялися проблемою
заощадження. На уроці я попросила їх написати на папері свої
мрії, потім ми з ними виготовили перші їхні скарбнички, куди
відтепер вони збиратимуть
гроші на втілення цих мрій.
Знаєте, діти — особлива
аудиторія, однак не зважаючи
на вік, вони прагнуть до знань,
вони хочу пізнавати цей світ

Голова правління
й головний бухгалтер —
у кредитній спілці «Довіра» (м. Рівне)

і вчитися в ньому жити. І вони
мріють. То чому б нам не допомогти здійснитися цим мріям?
І якщо хтось хоче це зробити
завдяки фінансовій просвіті,
я готова поділитися досвідом
і методикою», — звертається до
небайдужих Ольга Ігнатьєва.
Власне, це не перший курс з
фінансової просвіти, який пані

Ольга Ігнатьєва й учні Тучинської спеціальної школи-інтернату під час одного з уроків з фінансової грамотності
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Ольга викладає для дітей школи-інтернату села Тучин. Наприклад, в квітні для випускників школи (дев’ятикласників)

вона провела підсумковий семінар з основ фінансової грамотності. Саме цьому аспекту благодійний проект «Сонечко в до-

лонях» приділяє значну увагу,
адже фінансові помилки й труднощі найбільше ускладнюють
людям життя в сучасному світі.

Філософія діяльності
«Скільки б ми, як окремі особистості, не отримали, скільки бажань не здійснили,
ми ніколи не матимемо міцного щастя, поки не побачимо, що інші також щасливі»
Шрі Чинмой
Пані Ольго, у чому особливість кредитної
спілки «Довіра»?
— Кредитна спілка «Довіра» заснована
2000 року профспілковими об’єднаннями Федерації профспілок області та активістками громадської організації Спілка жінок Рівненщини.
У своєму становленні протягом 13 років спілка
переживала різні часи — то кризу менеджменту й управління, то фінансову кризу в економіці. Проте весь цей час ми продовжували шукати
свою нішу серед безлічі подібних фінансових
структур. І, на мою думку, спілка знайшла себе
в фінансовій просвіті, яку ми вважаємо рушійною силою фінансового благополуччя членів кредитівки.
Як Ви розвиваєте цей напрямок?
— Щоб розвивати цей напрямок, ми створили Школу фінансової грамотності, де задіяли
різні методи та форми роботи. По-перше, це
індивідуальні бесіди із членами спілки на етапі
прийняття важливого фінансового рішення, індивідуальні консультації з фінансових питань,
розповсюдження буклетів по питаннях сімейного бюджету, правилах заощаджень і хороших
боргів. Другим шляхом є колективні форми роботи: міні-презентації з фінансових питань, організація майстер-класів на теми «Гроші в житті
людей», «Сімейний бюджет: що це і для чого?»,
«Основи фінансового планування», «Депозитні
програми накопичення — вигоди та можливості», «Кредитні програми: види, вигоди, підводні
камені», організація тренінгів на теми «Плануй
майбутнє» (фінансове управління грішми та досягнення життєвих цілей), «Управління боргом» (допомога тим, хто потрапив у скрутне
фінансове становище через борги). До масових
форм роботи в спілці ми відносимо й статті
в місцевих ЗМІ, виступи на телебаченні.
Особливим напрямком роботи є організація майстер-класів у Тучинській спеціалізованій
школі-інтернаті для діток старших класів. Це
особлива категорія, адже тут вчаться дітки
переважно із неблагополучних сімей або й зовсім
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сироти. Головні правила поводження із грошима — для них це одна з найболючіших тем, адже
на сучасному етапі шкільна програма не передбачає надання таких знань.
По завершенні наших зустрічей дітки діляться враженнями й стає зрозуміло, що ми на
правильному шляху, адже вони йдуть у життя
і ніхто, крім нас, на цьому етапі, не може дати
їм елементарних знань у сфері фінансів. Як же
жити в сучасному світі без цих знань?! Наша
мета — попередити фінансові проблеми цих
діток, наразі це наш соціальний обов’язок.
А як спілка ставиться до спілчан?
Діяльність кредитних спілок передбачає
надання фінансових послуг, тобто кредитних
і депозитних, проте в КС «Довіра» цю місію
бачать значно ширше — у фінансовому просвітництві членів спілки. Тут їм допомагають вибрати найбільш вигідні фінансові програми, розрахувати вартість довгострокових фінансових креди-
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тів, убезпечити життя членів спілки завдяки
правильно обраній фінансовій стратегії. Ми відчуваємо свою необхідність, коли бачимо, що завдяки нам люди покращують своє матеріальне
становище, вирішують свої проблеми.
Особливе натхнення в роботі ми отримуємо тоді, коли допомагаємо втілити мрії своїх
спілчан. Ми разом з ними радіємо їхнім здобуткам і переживаємо їхні труднощі. Тут немає
просто «клієнтів» — статичних людей з вулиці,
які приходять отримати фінансову послугу.
Кожен, хто потрапив у КС «Довіра», стає ніби
членом її родини, тому ми підбираємо кожному
той варіант послуги, який буде для нього найвигіднішим, прийнятним і доступним.
Результатів такої роботи відразу не видно, але вони обов’язково виявлять себе згодом,
і, можливо, для цього потрібно, щоб виросли покоління, проте кредитна спілка «Довіра» вже йде
цим шляхом: маленькими кроками в своїй
«спілочці» ми робимо життя спілчан більш фі-

нансово надійним, захищеним, і це найбільший
результат для нас. Фінансова просвіта для нас
сьогодні — це щоденна діяльність, яку ми сприймаємо як буденну роботу, бо вважаємо певним
стандартом надавати фінансову послугу із паралельним аналізом фінансового стану родини,
ознайомленням із варіантами вирішення фінансових питань, можливим вибором найбільш вигідної фінансової стратегії.
Ми вважаємо за обов’язок на першочерговому етапі отримання фінансової (депозитної/
кредитної) послуги показати людині її прибутки
й витрати чесно, без всіляких приховувань і дрібних шрифтів. Адже це — наші люди, це наш
фундамент, і це наша спілка, яка будується на
цьому фундаменті. Вважаю, що такого роду
стратегія може бути притаманна лише кредитним спілкам як унікальним фінансовим установам, які наближені до простих людей.
Спілкувалася Анна Нагребельна

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Навчальні заходи ВАКС:
можливість отримати нові знання
З вересня Всеукраїнська асоціація кредитних спілок поновила проведення навчальних заходів — після
літньої перерви. Нижче наведено перелік семінарів, на участь в яких ВАКС наразі приймає заявки.

«Запровадження та ведення фінансового моніторингу
в кредитних спілках»
14 листопада (четвер), м. Київ
Цільова аудиторія: керівники та відповідальні за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках.
Дата проведення: 14 листопада 2013 р.
Початок семінару: 9:30. Початок реєстрації о 9:00.
Місце проведення: м. Київ.
Питання для обговорення







Організація фінансового моніторингу.
Внесення та реєстрація змін до внутрішніх документів.
Облік операцій фінансового моніторингу.
Ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках.
Практичні поради здійснення фінансового моніторингу.
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«Захист прав споживачів»
28 листопада (четвер), м. Київ
Цільова аудиторія: керівники, їхні заступники, юристи кредитних спілок.
Дата проведення: 28 листопада 2013 р.
Початок семінару: 9:30. Початок реєстрації о 9:00.
Місце проведення: м. Київ.
Питання для обговорення







Законодавство у сфері захисту прав споживачів.
Антимонопольне законодавство про захист прав споживачів.
Створення позитивного іміджу кредитної спілки.
Соціальні мережі та рекламні оголошення.
Практичні рекомендації. Приклади реклами та інтерв’ю.

«Забезпечення зобов’язань. Кредитні спілки та виконавча служба»
12 грудня (четвер), м. Київ
Цільова аудиторія: головні бухгалтери кредитних спілок, юристи.
Дата проведення: 12 грудня 2013 р.
Початок семінару: 9:30. Початок реєстрації о 9:00.
Місце проведення: м. Київ.
Питання для обговорення






Види забезпечення зобов’язань за кредитними договорами.
Взаємодія кредитних спілок з державною виконавчою службою.
Відображення операцій в бухгалтерському обліку.
Запитання — відповіді. Практичні поради.

Реєстраційний внесок за участь в одному семінарі складає:

—

для Членів ВАКС та учасників ПЗВ — 750 грн;

—

для Члена ВАКС — 850 грн;

—

для інших і тих, хто має заборгованість по членських внесках до ВАКС, — 1 000 грн.

* Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування учасників семінару,
матеріали семінару, каву-брейк та обід.
Оплата здійснюється лише згідно з рахунком, який виписується після отримання заявки.

Заповнюйте заявку на сайті ВАКС: www.vaks.org.ua
Телефони для довідок: (044) 278-30-68, 234-24-87
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