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ПРЕДСТАВНИКИ ВАКС І НАКСУ
ОБГОВОРЮВАЛИ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
РОБОТИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХНІХ АСОЦІАЦІЙ
У РАМКАХ РОБОЧОЇ ЗУСТРІЧІ

П

редставники
Всеукраїнської
асоціації
кредитних
спілок
(ВАКС) і Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) 13 листопада обговорили актуальні питання
роботи кредитних спілок та їхніх
асоціацій під час робочої зустрічі.
Зокрема йшлося про участь кредитних спілок у системі гарантування
вкладів, розширення членства в кредитних спілках і фінансових послуг,
які вони можуть надавати, а також
про обов’язкове членство кредитних
спілок у профільних асоціаціях.
Сторони домовилися інформувати
один одного в разі прийняття стратегічних рішень і звернень до державних органів, підтримувати заходи,
направлені на покращення іміджу кредитних спілок. Крім того, під час цієї
робочої наради представники ВАКС і
НАКСУ обговорили 24 пункт Національного плану дій і розробили свої
пропозиції щодо його виконання.
Завдяки професійному й конструктивному діалогу учасникам зустрічі
вдалося обговорити багато нагальних
питань.

За багато років представники двох найбільших асоціацій кредитних спілок чи не вперше розробляли спільні пропозиції щодо реформування системи кредитної кооперації
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ВАКС І НАКСУ ПОДАЛИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ п. 24 НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
і Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ)
21 листопада подали до державних органів свої пропозиції
щодо виконання пункту 24 Національного плану дій на 2012
рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2012—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом
Президента України від 12 березня 2012 р. № 187.
Зокрема, лист, що містить
зазначені пропозиції, направлений до Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів
України, Комітету з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової та митної політики
Верховної Ради України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
У спільному листі асоціації
відобразили позицію кредитних
спілок (які входять до асоціацій)
щодо головних напрямків реформування системи кредитної
кооперації:
1. Удосконалення системи
держаного регулювання
і нагляду за діяльністю
кредитних спілок, у тому
числі шляхом надання Національному банку України права здійснювати пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок,
які залучають вклади населення, та запровадження гарантування вкладів
членів кредитних спілок.
Позиція, висловлена в листі:
«…Вбачається за доцільне запровадити поєднання функцій
регулювання і нагляду з функціями фінансового оздоровлен-

ня, гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок та
виведення з ринку неплатоспроможних кредитних спілок під
юрисдикцією єдиного для всіх
кредитних спілок державного
регулятора». Далі в листі перераховані передумови, яких має
бути дотримано при запровадженні системи гарантування
внесків (вкладів) членів кредитних спілок.
2. Запровадження диференційованих регуляторних
вимог для окремих категорій кредитних спілок з
урахуванням фінансових
та операційних ризиків.
Позиція, висловлена в листі:
«…У спеціальному законодавстві необхідно передбачити чітке
розмежування режимів регулювання і нагляду для кредитних
спілок в залежності від обраних
видів діяльності та притаманних ризиків. Зокрема, для кредитних спілок, які залучають
внески (вклади) членів кредитних спілок, має здійснюватися
повноцінний пруденційний нагляд та мають бути законодавчо встановлені вимоги щодо
обов’язкової участі у системі
гарантування вкладів і саморегулівній організації.
Для решти кредитних спілок має в основному здійснюватися лише загальний нагляд за
дотриманням правил поведінки
на ринку. При цьому, навіть за
умови залишення без змін існуючих видів ліцензій та видів
діяльності, що підлягають обов’язковому ліцензуванню згідно
зі спеціальним законодавством,
відповідні ліцензії мають бути
безстроковими, а плата за них
економічно обґрунтованою. Ліцензійні процедури мають бути
простими і прозорими, а основ-

на увага у процесі ліцензування
має бути зосереджена на оцінці
існуючих у діяльності кредитної спілки фінансових і операційних ризиків, а не формальноюридичних аспектах такої діяльності».
3. Запровадження дієвих
механізмів компенсації
вкладів членів неплатоспроможних кредитних
спілок.
У листі названі головні причини того, чому проблемні кредитні спілки не виконують свої
зобов’язання перед вкладниками, серед таких причин зокрема зловживання з боку керівництва таких кредитних спілок,
ризикова фінансова політика
та/або повна бездіяльність державної виконавчої служби в
процесі стягнення проблемної
заборгованості. Асоціації вважають вкрай актуальним те, що
вирішення цієї проблеми включено до Національного плану
дій на 2012 р. «Також учасники
ринку підтримують ініціативу
Нацкомфінпослуг щодо створення списку вкладників існуючих на сьогодні неплатоспроможних кредитних спілок і пропонують для забезпечення захисту прав та інтересів таких
громадян запровадити з боку
держави механізм компенсації
вкладів, втрачених ними у неплатоспроможних кредитних
спілках, за умови обмеження
суми цієї компенсації кожному з
таких вкладників 25 тисячами
гривень з подальшим відшкодуванням зазначених коштів за
рахунок наявних активів відповідних кредитних спілок та
шляхом стягнення з посадових
осіб таких кредитних спілок, дії
яких спричинили до завдання
відповідних збитків та втрат.
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В подальшому неплатоспроможні кредитні спілки після здійснення вказаних вище заходів підлягають примусовій ліквідації».
4. Запровадження механізмів саморегулювання
кредитних спілок з метою
підтримання фінансової
стабільності кредитних
спілок та забезпечення
дотримання ними правил
поведінки на ринку фінансових послуг.
Позиція, висловлена в листі:
«Зважаючи на міжнародний досвід щодо існування в рамках
системи
кредитних
спілок
окремої країни декількох саморегулівних організацій має бути
передбачено обов’язковість членства кредитної спілки у саморегулівній організації та враховано необхідність запровадження для кредитних спілок однакових вимог і правил вступу та
членства у будь-якій з СРО».
5. Створення умов для
функціонування другого
рівня системи кредитної
кооперації, у тому числі
кооперативних банків та
об’єднаних кредитних спілок, а також сервісної інфраструктури ринку кредитних спілок.
Позиція, висловлена в листі:
«Сторони вважають за доцільне
створення умов для виконання
об’єднаними кредитними спілками наступних чотирьох функцій: (1) взаємокредитування
між кредитними спілками та

забезпечення їх ліквідності; (2)
платіжні послуги (тобто обробка платіжних доручень, таких
як безготівкові перекази); (3)
розрахунок за платежами (тобто фактично відправлення грошей, що лежать в основі платежів, які тісно пов’язані з платіжними послугами) і (4) інвестиційні послуги (які повинні бути тільки інвестиціями з низьким ризиком у високоліквідні
активи). Стосовно кооперативного банку — кредитні спілки
вважають за необхідне забезпечити можливість участі в ньому кредитних спілок будь-якого
з регіонів України (ство-рення
всеукраїнських банків кредитних спілок) та визначити окремі умови щодо мінімального
рівня статутного (пайового)
капіталу, що потребує внесення відповідних змін до законодавства. На кооперативний
банк кредитних спілок, крім
стандартних банківських функцій, має бути покладено також здійснення функції підтримки системної ліквідності ринку кредитних спілок за рахунок
рефінансування з боку Національного банку України як кредитора останньої інстанції.
Стосовно розвитку сервісної
інфраструктури системи кредитних спілок — учасники ринку вважають за доцільне створення за участі держави компанії з управління та викупу проблемних боргів».
6. Провадження дозвільних процедур, які регла-

ментують діяльність кредитних спілок.
Позиція, висловлена в листі:
«Учасники ринку вважають за
необхідне удосконалити діюче
законодавство в частині забезпечення можливості отримання кредитними спілками всіх
необхідних дозволів (ліцензій)
в момент набуття ними статусу фінансових установ, що
повністю відповідатиме державній політиці, спрямованій на
зменшення кількості дозвільних
процедур та припинення їх дублювання».
7. Членства юридичних
осіб малого та середнього
бізнесу (в тому числі фермерських господарств і
сільгоспвиробників) у кредитних спілках.
Позиція, висловлена в листі:
«Слід визначити за доцільне
розширення в середньостроковій перспективі категорій членства кредитних спілок шляхом
залучення юридичних осіб малого бізнесу (в тому числі фермерських господарств та дрібних
сільгоспвиробників). Також доцільно розширити перелік фінансових послуг, що можуть
надаватися кредитними спілками, зокрема, у сфері розрахункового обслуговування своїх
членів та здійснення окремих
видів агентських послуг».
Повний текст зазначеного
документу розміщено на сайті
ВАКС (новина від 23 листопада
2012 року).

Нагадаємо, 13 листопада 2012 р. відбулася спільна робоча нарада уповноважених представників
ВАКС і НАКСУ в складі членів виборних органів і керівників виконавчих дирекцій, присвячена обговоренню нагальних питань щодо реформування системи кредитної кооперації України, включаючи
п. 24 Національного плану дій.
За результатами цієї зустрічі було сформовано офіційну позицію представників руху кредитних
спілок щодо аспектів розбудови системи кредитної кооперації.
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ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ВИВЧАЛИ ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Франкфурт-на-Майні, Німеччина

П

редставники Міністерства
фінансів України, Нацбанку України, Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг України, Аудиторської палати (Україна) та
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» з 14
до 20 жовтня відвідали Німеччину для обміну професійною
інформацією з іноземними колегами. Організатором поїздки
виступила Німецька кооперативна
асоціація
«Райффайзен» (DGRV). Зокрема в рамках
поїздки представники з України відвідали Німецьку кооперативну
асоціацію
«Райффайзен» (DGRV), де дізналися, чому
кооперативи в Німеччині — це
виграш для всіх, вивчили умови
виникнення, розвитку й сьогод-

нішньої роботи кооперативної
системи в ФРН. Також німецькі
колеги розповіли про аудит
й обов’язкове членство в асоціаціях в Німеччині.
У Федеральній установі з нагляду за ринком фінансових
послуг BaFin йшлося про структуру, організацію, роль і функції BaFin у німецькому секторі
фінансових послуг, банківську
систему в Німеччині, основні
риси німецького нагляду, підходи до регулювання та нагляду
(різницю між комерційними
банками, ощадними касами,
кооперативними банками), специфіку нагляду за кооперативними банками (ризики, обов’язковий аудит, інституційний захист), взаємодію BaFin з кооперативними аудиторськими асоціаціями.

У Федеральній асоціації німецьких «Фольксбанків» і банків
«Райффайзен» (BVR) українській
делегації розповідали про структуру, роль і функції BVR як
федеральної асоціації кооперативних банків, гарантування
вкладів BVR: виникнення гарантування вкладів, його основні
принципи, вимірювання й оцінку ризику, співпрацю з регіональними аудиторськими асоціаціями тощо. Також, у рамках
поїздки, українська делегація
відвідала «Фольксбанк «Рейн-АрЕйфель» (Volksbank Rhein-AhrEifel), виноробний кооператив
Mayschoss (Майшос), Академію
німецьких кооперативів (ADG)
— замок Montabaur (Монтабур),
Регіональну аудиторську асоціацію, Німецький федеральний
банк й Аудиторську палату.

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

У БІШКЕКУ ВІДБУЛАСЯ
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ГОДУЮТЬ СВІТ»

Г

асло Всесвітнього дня продовольства у 2012 році —
«Сільськогосподарські кооперативи годують світ». Цю тему
обрали, щоб відзначити ті численні можливості, завдяки яким
сільськогосподарські кооперативи та виробники допомагають підтримувати продовольчу
безпеку, створювати робочі місця й дозволяють людям вийти
з бідності.
У всьому світі дрібні виробники щодня стикаються з перешкодами: недостатньо розвинена інфраструктура, обмежений
доступ до послуг та інформації,
недостатнє фінансування не
дозволяють на повну силу використовувати наявний внутрішній потенціал.
Головними питаннями на
конференції,
що
відбулася
в Бішкеку (Киргизька Республі-

ка), були: продовольча безпека
як основа для сталого розвитку;
кооперативи й трудові мігранти: досвід і дослідження Міжнародної організації праці.
У конференції взяли участь
директор Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Олег Швець
і президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок Вікторія Волковська, які представили
учасникам конференції систему
кредитної кооперації України.
У секційній роботі особливу
увагу було приділено Законам
Киргизької Республіки «Про кооперативи» і «Про кредитні спілки», апексним інститутам (сервісні структури, об’єднання,
стабфонди, навчання, страху-

вання) і розвитку кооперативної системи в аграрному секторі, розвитку сільськогосподарських кооперативів.
Киргизьких колег зацікавив
досвід України по роботі із залученням грошей від фізичних
осіб (що не активно використовують у Киргизії), а українських
представників — досвід роботи
кредитних спілок Киргизії з мікрофінансовими організаціями,
створення
власної
апексної
установи.
Також учасники конференції
заслухали доповіді й обговорили
систему кооперативів України
та роботу сільськогосподарських кооперативів Киргизії.

Презентації розміщено
в закритій зоні сайту ВАКС
(новина від 24 жовтня 2012 р.).

ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО УТВОРЕННЯ «НАЦІОНАЛЬНОЇ
МЕРЕЖІ ФІНАНСОВОЇ ПРОСВІТИ»

30

листопада Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок, Громадська організація
«Ліга фінансового розвитку»,
Всеукраїнська громадська організація «Центр прав людини
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«Громадська ініціатива», Міжнародна благодійна організація
«Український освітній центр
реформ», Науково-навчальний
комплекс «Економосвіта», Громадська організація «Інститут

фінансових технологій», Ресурсний центр розвитку громадських організацій «ГУРТ», Фонд
розвитку громадських організацій «Західно-український ресурсний центр» підписали Договір

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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про утворення громадської ініціативи «Національна мережа
фінансової просвіти».
Це було зроблено, щоб об’єднати зусилля громадських організацій, освітніх установ, професійних учасників фінансового ринку, засобів масової інформації й інших зацікавлених осіб
у сфері підвищення рівня фінансової грамотності й обізнаності населення України задля
захисту прав українців як споживачів фінансових послуг,
забезпечення їхнього добробуту,
соціальної стабільності та справедливості. Основною для співробітництва в рамках цього
Договору будуть такі напрями
та завдання:
 Підготовка, професійне обговорення, пропагування та
запровадження освітніх ініці-

атив у сфері функціонування
фінансових ринків й установ,
відповідальності надавачів і
споживачів фінансових послуг, ризиків роботи із окремими фінансовими інструментами та продуктами, планування особистого фінансового життя та родинного добробуту, орієнтовних на всі вікові групи та верстви населення, але в першу чергу — на
найменш соціально захищені.
 Взаємодія з центральними й
місцевими засобами масової
інформації та проведення
загальнонаціональних та/або
регіональних інформаційних
кампаній у сфері фінансової
просвіти населення.
 Вивчення, узагальнення та
поширення
міжнародного
досвіду та найкращої світової

практики в сфері фінансової
просвіти населення.
 Підтримка та запровадження
програм соціального партнерства й соціального діалогу
між фінансовими установами
та споживачами фінансових
послуг, орієнтовних на неупереджене надання збалансованої інформації споживачам,
на доступному для розуміння
рівні, з метою прийняття такими споживачами виважених економічних рішень, що
не поставлять під загрозу
їхній фінансовий добробут.
 Підтримка та запровадження
практики добросовісного розкриття інформації про фінансові послуги, а також просвітницьких ініціатив щодо
змісту та практичного використання такої інформації.

ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

П

редставники ВАКС 30
листопада взяли участь
у засіданні робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо напрямів і змісту реформи
в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг і підвищення рівня фінансової обізна-

ності населення України. Учасники групи по пунктах розглянули проект Плану заходів щодо
реалізації Стратегії реформування системи захисту прав
споживачів на ринках фінансових послуг на 2012—2017 роки,
надали свої пропозиції та заува-

ження до Плану й вирішили
найближчим часом його остаточну редакцію обговорити з
представниками державних органів влади.
Остаточна редакція Плану
заходів буде надана для ознайомлення пізніше.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

ВАКС звернулася до Нацкомфінпослуг та Держфінмоніторингу
за роз’ясненням щодо необхідності проходження навчання особою,
яка тимчасово виконує обов’язки працівника, відповідального
за здійснення фінансового моніторингу
ВАКС 2 листопада направила до Нацкомфінпослуг та
Держфінмоніторингу лист з
проханням надати роз’яснення
щодо необхідності проходження
навчання особою, яка тимчасо-

во виконує обов’язки працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу.
Причиною звернення стало те,
що 25 жовтня 2012 року під час
чергового засідання робочої

групи з розгляду проблемних
питань суб’єктів первинного
фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу
ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання
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та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню
тероризму, розглядали питання
щодо вимог до кваліфікації особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника в разі його відсутності.
Під час робочої групи представники ринку звернули увагу
учасників на випадки притягнення до відповідальності суб’єктів через те, що особа, яка
виконує обов’язки працівника,
відповідального за здійснення
фінансового моніторингу, не

пройшла обов’язкове навчання.
Доповідачі зазначили, що така
практика є новою, не зважаючи
на те, що останнім часом ніяких змін у законодавстві в цій
сфері не відбувалося.
У свою чергу представник
Нацкомфінпослуг пояснив, що
на таку особу дійсно розповсюджуються вимоги пункту 2.11
Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.
Нагадаємо, минулого року
ВАКС вже зверталась із зазна-

ченим питанням до Держфінпослуг й отримала відповідь, де
зазначено, що «нормативноправовими актами не передбачено вимоги щодо проходження навчання особою, що
тимчасово виконує обов’язки працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу не рідше
одного разу на три роки».
Більше про це читайте
на сайті ВАКС (новина від
5 листопада 2012 р.).

Відбулося чергове засідання робочої групи у Держфінмоніторингу
25 жовтня відбулося 27-ме
засідання робочої групи у
Держфінмоніторингу.
Юрисконсульт ВАКС взяла
участь у черговому засіданні
робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та
аналізу ефективності заходів,
що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
На засіданні робочої групи
були присутні представники
Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, інших державних

органів, та представники ринку
фінансових установ.
Відповідно до порядку денного на засіданні робочої групи
розглядалися та обговорювалися питання:
 щодо вимог до кваліфікації
особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його
відсутності;
 щодо необхідності складання
письмового висновку про
підтвердження ділової репутації кандидата на посаду
відповідального працівника,
призначеного до набрання чинності розпоряджен-

ням
Держфінпослуг
від
24.02.2011 № 102, яким передбачається обов’язок складання такого висновку.
Також було надано інформацію щодо переліку країн (територій), що не виконують чи
неналежним
чином
виконують рекомендації міжнародних,
міжурядових організації, що
здійснюють діяльність у сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. До таких
країн віднесено Іран та Корейську Народну Демократичну
Республіку (КНДР).

ВАКС надала пропозиції

ВАКС надала

щодо змін до законодавства України

пропозиції

про кредитні спілки

до проектів норматив-

12 жовтня відбулася зустріч
Президента ВАКС Волковської
Вікторії Олегівни та Голови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, Стасевського Андрія Леонідовича.
Під час зустрічі, на виконання домовленостей, досягнутих
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під час проведення 11 жовтня
публічного заходу «Соціальноекономічний звіт кредитних
спілок України», було надано
пропозиції щодо змін до законодавства України про кредитні
спілки для їх подальшого обговорення між Нацкомфінпослуг
і ринком.

но-правових актів
Нацкомфінпослуг
щодо проведення
перевірок
і застосування заходів
впливу

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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10 жовтня ВАКС надала до
Нацкомфінпослуг свої пропозиції до проекту Положення про
застосування Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги та проекту Правил проведення перевірок (інспекцій)
Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.
Лист ВАКС до Нацкомфінпослуг, порівняльні таблиці розміщено на сайті ВАКС
(новина від 12 жовтня).

Представники
Нацкомфінпослуг
і асоціацій кредитних
спілок обговорювали
головні напрямки
подальшого розвитку
ринку кредитної
кооперації

Куратор ринку кредитних
спілок Юрій Миколайович
Назаренко 5 листопада провів
робочу нараду з представниками Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС) і Національної асоціації кредитних
спілок України (НАКСУ).
Під час цієї наради учасники
обговорили питання щодо
створення фонду гарантування
вкладів кредитних спілок,
складання списку вкладників
збанкрутілих кредитних спілок
і списку несумлінних позичальників кредитних спілок.
Крім того, в рамках зустрічі
окрему увагу учасники приділили головним напрямкам
подальшої стратегії розвитку
ринку кредитної кооперації
й взаємодії асоціацій з регулято
-ром. Слід зазначити, що між
представниками асоціацій і регулятором відбувся конструктивний діалог. Нагадаємо, раніше ВАКС надавала свої
пропозиції до Концепції реформування та розвитку національної системи кредитної
кооперації, які були прийняті до
обговорення. Детальніше про
це читайте на сайті ВАКС
(новина від 06.11.2012 р.).
Звертаємо увагу, що з
1 листопада розпочала роботу

Громадська приймальня при
Нацкомфінпослуг. Здійснювати
координацію діяльності та
брати участь в організації
й забезпеченні роботи Громадської приймальні доручено
раднику Голови Нацкомфінпослуг Анатолію Куркову.
Більше про роботу Громадської приймальні читайте
на сайті Нацкомфінпослуг
(новина від 01.11.2012 р.).

Представники
Нацкомфінпослуг
і об’єднань кредитних
спілок обговорювали
зміни до фінансових
нормативів
У Нацкомфінпослуг, 28 листопада, відбулася робоча нарада за участі представників регулятора, ВАКС, ПЗВ і НАКСУ,
під час якої обговорювали зміни до фінансових нормативів
діяльності кредитних спілок.
За результатами робочої зустрічі буде підготовлено проект
змін до відповідних нормативно-правових актів.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

Кредитні спілки обговорювали соціальну відповідальність фінансових
установ у рамках вебінару
«Кредитні спілки і соціальна
відповідальність: фонди громад,
досвід кредитної спілки «Вигода» — такою була тема вебінару, що відбувся 25 жовтня. Під
час вебінару учасники обговорили головні ознаки фондів громад в Україні, статути благодійної організації «Фонд громад»
і благодійного фонду «Рідня»,

а також детально зупинилися
на роботі БФ «Рідня»: протоколі
установчих зборів, відомостях
про склад органів управління,
звіті про зібрані кошти у вигляді індивідуальних пожертв, підсумках роботи в 2011 році й
кооперативному календарі 2012
року як формі зібрання коштів
у благодійний фонд. Участь у

вебінарі взяли 14 кредитних
спілок, переважно зі Східної,
Південної й Північної України.
Усі учасники вебінару отримали зразки документів, що
стосуються діяльності благодійного фонду.
Вебінар організували Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок, Об’єднання кредитних
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спілок «Програма захисту вкладів», за підтримки Проекту
DGRV/GIZ «Реформування фі-

нансової діяльності в сільській
місцевості», у партнерстві з кредитною спілкою «Вигода», благо-

дійним фондом «Рідня» та Школою фондів громад м. Києва.

Фахівці кредитних спілок вивчали досвід і практику роботи з боржниками
Кредитні спілки-члени ВАКС
у 2012 році особливу увагу приділяють роботі з боржниками,
за рахунок чого зменшується
заборгованість за проблемними
кредитами. Саме тому семінар
«Досвід та практика роботи
з боржниками в кредитних спілках», що відбувся 14—15 листопада в Києві, зацікавив представників цих фінансових установ з різних областей України.
Організаторами заходу виступили ВАКС і ПЗВ за підтримки Німецького Товариства
Міжнародного Співробітництва
(GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості» DGRV/GIZ.
Особливість семінару полягає в тому, що учасники дізналися не тільки про психологічні
й технологічні методи роботи
з боржниками та проблемними
позичальниками, а й отримали
корисні поради щодо стягнення
заборгованості за кредитними
договорами. Зокрема в перший
день Каменецький Станіслав
Володимирович (бізнес-тренер,
практичний психолог, керівник
«Центру освіти колекторів») розповідав про природу поведінки
боржника, сутність переговорів
з ним, стратегію ведення переговорів, принципи впливу на
боржника, телефонну комунікацію з боржником тощо.
Приємно відзначити, що в
другий день семінару лекторами були співробітники кредитної спілки, яка входить до

ВАКС, «Оберіг» (м. Малин): Яременко Дмитро Володимирович,
начальник служби безпеки КС
«Оберіг», за сумісництвом юрисконсульт при юридичній компанії «Юріс-Консалт», Ковальова
Аліна Миколаївна, начальник
юридичного відділу КС «Оберіг»,
адвокат при юридичній компанії «Юріс-Консалт». Така практика впроваджена вперше.
Експерти акцентували увагу
учасників на діяльності по стягненню заборгованості за кредитними договорами:
 досудове врегулювання —
проведення переговорів з позичальником та поручителями,
огляд заставного майна, вручення та направлення вимог
про виконання договірних зобов’язань, формування матеріалів
для подальшої позовної діяльності;
 позовна діяльність — суд
загальної юрисдикції, позовна
заява про розірвання кредитного договору та стягнення боргу
з позичальника та поручителів,
позовна заява про звернення
стягнення на предмет іпотеки
в рахунок погашення боргу,
забезпечення позову, третейський суд;
 виконання рішення суду — добровільне виконання
рішення суду (на підставі рішення суду проведення переговорів щодо погашення боргу до
подання до ДВС) та примусове
виконання рішення суду: процесуальні строки подання виконавчих документів, відкриття

виконавчого провадження та
дії щодо забезпечення виконання рішення суду (заборона відчуження майна боржника, заборона виїзду боржника за кордон), стадії виконавчого провадження (звернення стягнення
на заробітну плату, пенсію боржника; опис, вилучення, оголошення в розшук, оцінка, реалізація майна боржника; розшук
боржника), співпраця з ДВС та
торгуючими
організаціями,
оскарження дій ДВС.
 ефективний
контроль
простроченої заборгованості та
облік операцій з заборгованістю — моніторинг кредитних
договорів і робота з кредитними договорами при наявності
прострочення сплат.
Наприкінці семінару учасники заповнили анкету, де оцінили матеріали, повноту розкриття теми, користь отриманих
знань. Так за результатами анкетування понад 65 % отриманої інформації учасники збираються використовувати в своїй
подальшій роботі.

Відгуки учасників семінару:
«Семінар дуже сподобався,
багато корисної інформації,
нової для нашої спілки».
«Більше таких семінарів з
інших аспектів роботи кредитних спілок».
«Семінар дуже інформативний».

План навчальних заходів ВАКС на І півріччя 2013 р. розміщено
на сайті асоціації. Слідкуйте за новинами.
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Кредитні спілки своїм заходом привернули увагу й державних службовців, і ЗМІ

К

редитні спілки сьогодні — єдині фінансові
установи з соціальною направленістю, адже
вони здебільшого працюють з малозабезпеченим
населенням.
Утеплити оселю, купити корову, засіяти й зібрати врожай, оплатити навчання, підготувати
дитину до школи, відсвяткувати весілля, організувати відпочинок чи лікування, розвивати народні промисли й будувати затишні оселі для туристів, які хочуть дізнатися більше про Україну,

очистити воду, придбати меблі, побутову техніку,
зробити ремонт — це далеко не повний перелік
того, на що українці сьогодні позичають гроші в
кредитних спілках.
Одні позичають, а інші мають заощадження,
які хочуть довіряти й довіряють кредитним спілкам, бо знають, хто потім користується їхніми
коштами. Принаймні, так працюють класичні
кредитні спілки. Вони й розповідали про себе
11 жовтня, під час «Соціально економічного звіту

На думку Валентини Ящук (справа), якщо кредитні спілки потрібні людям, то держава повинна приділяти їм більше уваги
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Кредитним спілкам було про розповісти громадськості — позаду вже 20 років роботи

кредитних спілок», що відбувся в м. Києві. Послухати й подивитися на приклади роботи кредитних спілок, у яких за плечима 10, 15 і, навіть,
20 років безперервної роботи прийшли представники державних органів влади й засобів масової
інформації.
«Сьогодні державні органи вирішують питання реформування системи кредитної кооперації.
Саме тому ми захотіли відзвітувати про себе
й свою діяльність. Цього року кредитній кооперації в Україні виповнюється 20 років. Звітуючи
перед вами, ми хочемо, щоб усі розуміли: хто ми,
що ми робимо, для кого й з ким працюємо стільки років», — пояснила Вікторія Волковська,

президент Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок (ВАКС), чому було організовано такий
захід. І, схоже, держава таки хоче чути кредитні
спілки: більше дізнатися про їхню діяльність захотіли Андрій Леонідович Стасевський, голова
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Олег Станіславович Швець, директор Департаменту регулювання та нагляду за кредитними
установами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Олександр Іванович Клименко,
голова підкомітету з питань небанківських
фінансових інститутів Комітету Верховної Ради

Власним досвідом роботи на ринку ділиться голова правління КС «Самопоміч» (м. Заліщики) Зоряна Розлуцька (справа)
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України з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової
та
митної
політики, Валентина Віталіївна Ящук, начальник
Управління фінансової політики Департаменту
реформ та збалансованого розвитку Кабінету
Міністрів України, Владислав Васильович Хоружий, головний економіст-фінансист відділу
з питань розвитку небанківських фінансових
послуг та фондового ринку Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.
Також цей захід зацікавив іноземних
експертів, зокрема Анну Гамбург, керівника
німецького проекту DGRV/GIZ «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості»,
й чимало представників засобів масової інформації. Голови правлінь кредитних спілок
«Відродження»
(м.
Копичинці),
«Народна
довіра» (м. Херсон), «Добробут» (м. Стаханов),
«Азовська кредитна компанія» (м. Маріуполь),
«Альтернатива» (м. Кривий Ріг), «Косівська»
м. Косів), «Анісія» (м. Львів),«Станіславська»
(м. Івано-Франківськ), «Самопоміч» (м. Заліщики),
«Вигода» (м. Стрий), «Слобожанська» (м. Харків),
«Профспілкова скарбниця» (м. Київ), «Фермер»
(м. Старобільськ), «Оберіг» (м. Малин, Житомирсь-

ка обл.), а також голови Асоціації кредитних
спілок Запорізької області й Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок розповіли:
 про кредитування сільського населення, дрібних підприємців, фермерів і сільхозвиробників, працівників машинобудівного комплексу, металургів і шахтарів;
 розвиток зеленого туризму та програми
енергозбереження;
 благодійництво та створення нових робочих
місць;
 роботу з профспілковими організаціями;

 фінансову

просвіту зусиллями кредитних
спілок;
роботу місцевих асоціацій кредитних спілок;


 соціальні проекти тощо.

У свою чергу представники державних
органів влади говорили про нинішню ситуацію
на ринку кредитних спілок й про те, що призвело
до появи тих чи інших намірів у зв’язку з реформуванням системи кредитної кооперації.
З визначення болючих проблем почав свій
виступ народний депутат України Олександр
Клименко:

«Починаючи з 2008 року, ситуація на ринку кредитних
спілок свідчила — прийшов час рішучих дій у частині його
реформування, адже фінансова криза відобразилася не
тільки на банках, а й зачепила кредитні спілки. Шкода,
але держава тоді не підтримала цей фінансовий сектор,
на відміну від банків, на порятунок яких виділила понад
100 млрд грн. Якби якусь частину цього рефінансування
направили кредитним спілкам, я думаю, ми б вийшли на
зовсім інший рівень і сьогодні не обговорювали б існуючі
проблеми. Про те, що кредитна кооперація в Україні потребує термінових зважених, але рішучих кроків у напрямку проведення реформ, свідчать і висновки Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин справжнього стану справ у системі кредитної кооперації. Я був ініціатором її створення.
Відповідно до висновків Тимчасової слідчої комісії, ще тоді,
у 2010 році, необхідно було здійснити ряд дій, які б позитивно вплинули на діяльність ринку кредитної кооперації,
забезпечили динаміку в його розвитку та допомогли перебороти негативні явища. Проте досі, поки що, не прийнято жодного рішення щодо того, як реформувати ринок
кредитної кооперації. Але, думаю, ми це зможемо подолати».
Далі Олександр Іванович перейшов до переліку необхідних кроків, які б поліпшили ситуацію: «У першу чергу,
я б хотів звернутися до вас з тим, щоб ми виступали як
один голос. Я думаю, нас почують. У першу чергу, ми маємо підтримати законопроект про фонд гарантування
вкладів (реєстраційний номер 3265). Крім того, сьогодні
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необхідно забезпечити захист прав вкладників кредитних спілок через створення спеціального державного або квазідержавного агентства, через запровадження інституту спеціалізованих громадських арбітражів, омбудсменів, сприяти діяльності спеціалізованих пересічних і правозахисних організацій, реалізувати масові економічні освітні програми та програми фінансового й юридичного радництва, розширити функціональні можливості та підвищити рівень фінансової незалежності профільного регулятора кредитних спілок, Нацкомфінпослуг. Потрібно терміново прийняття заходи по
забезпеченню обов’язкової участі всіх учасників ринку кредитної кооперації в саморегулівних організаціях. І це, до речі, передбачено законом про фонд гарантування вкладів. Необхідно активізувати
роботу правоохоронних органів з метою протидії проявам шахрайства в діях посадових осіб частини
кредитних спілок. Сьогодні головне, щоб держава навела лад з тими недобросовісними кредитними
спілками, які руйнують саму ідею кредитної кооперації. Важливо забезпечити належне функціонування виконавчої служби, розробку цільових кредитних програм кредитування пересічних громадян
через кредитні спілки. Також неможна відкладати внесення змін у закон України «Про банки і банківську діяльність» з метою створення за участі кредитних спілок центрального кооперативного банку, який має стати головним фінансовим центром системи кредитної кооперації та сприяти значному зниженню фінансових ризиків у їхній діяльності. Усі ці заходи вимагали й вимагають невідкладного виконання. Дуже потрібно, щоб сьогодні нас почули, у першу чергу державні органи влади», —
зазначив Олександр Клименко в своєму зверненні до учасників заходу.

Про те, що ринок потрібно реформувати, говорить і Валентина Ящук:
«Цього року кредитні спілки в Україні відзначають своє 20річчя. Але, дійсно, на ринку багато проблем і в тому числі саме
тому, що держава приділяла кредитним спілкам неналежно увагу. І, мені здається, держава й сьогодні не відчуває важливості
цього руху, особливо в сільській місцевості. Під час кризи свою
недієздатність показали кредитні спілки, які працювали на національну рівні. Я думаю, державі потрібно зробити висновок.
Після кризи зменшилася кількість кредитних спілок, зменшилися
активи. Наразі потрібно вносити новий закон. Нове законодавство має переформатувати ринок. Обов’язково потрібно зробити
центральний банк для кредитних спілок, який би займався рефінансуванням. Дуже важлива діяльність асоціацій кредитних спілок. Дуже важливо створити фонд гарантування вкладів.
Ваші приклади свідчать про те, що ви можете стати надійним фінансовим інструментом для фермерів, сільських виробників, малого підприємництва. Ви потрібні людям. Якщо люди до
вас приходять, ви маєте право на життя й маєте простір, щоб
розвиватися».

Валентина ЯЩУК,
начальник Управління
фінансової політики
Департаменту реформ
та збалансованого розвитку
Кабінету Міністрів України

Андрій СТАСЕВСЬКИЙ,
голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Звертаючись до керівників кредитних спілок, Андрій Стасевський звернув увагу на таке: «Ви пройшли немалий шлях. Багато
хто з вас стояв у витоків руху, не маючи відповідної законодавчої
бази, досвіду роботи, необхідної підтримки. По суті, ви створили
ринок нового фінансового інструменту, що завоював довіру й популярність серед населення, яке більш за все потребує легкодоступної фінансової допомоги.
Завдяки вашій фінансовій підтримці понад чверть мільйону
українців утілюють у життя свої мрії, бажання, отримують

19

Жовтень — листопад 2012

освіту, створюють родини, розвивають власну справу. Але пройдений шлях також показав багато
проблем, що постали перед кредитною кооперацією. Проблеми ці як об’єктивні, так і суб’єктивні. Не
помічати цього не мають право ні кредитні спілки, ні регулятор. Нас, як регулятора, не може не
турбувати тенденція по скороченню активів кредитних спілок, кількості їхніх членів, але разом
з тим ми розуміємо, що прийшов час більше уваги приділяти створенню сприятливих умов для роботи кредитних спілок, які, не зважаючи на всі складності, досить успішно продовжують працювати.
Адже навіть у таких умовах — без рефінансування, без підтримки ліквідності, без будь-яких позичок — кредитні спілки встояли, пережили вже не одну кризу.
Я знаю, що кредитна спілка «Анісія» об’єднує понад 45 тис. громадян Львівської області, відомо, що
в кредитній спілці «Самопоміч» (м. Заліщики) понад 70 % вкладів внесено людьми, яким більше 65 років. Факт, що кредитна спілка «Азовська кредитна компанія» видала понад 830 тис. кредитів за
16 років своєї роботи, а також кредитна спілка «Вигода» за 20 років своєї діяльності не мала жодної
скарги й створила понад 600 робочих місць шляхом кредитування приватного підприємництва.
Ось такі спілки мають працювати, а ми, як регулятор, будемо їх підтримувати.
Питання подальшого розвитку кредитної кооперації вимагають прискіпливої уваги зі сторони,
в першу чергу, національного регулятора, а також інших органів виконавчої влади, Національного
банку. Ми розуміємо, що необхідно терміново змінювати нормативну базу діяльності кредитних спілок. Я б не хотів зараз зупинятися на специфічних деталях нашої роботи, а охарактеризував би загально головні напрямки нашої спільної діяльності.
По-перше, це зміна кредитних і депозитних портфелів для збереження збалансованих показників
діяльності. Друге — впровадження нової системи мотивації для позичальників, посилення внутрішнього й зовнішнього контролю за відповідними нормативними показниками, підвищення надійності
надання фінансових послуг, перехід на новий рівень претензійно-позивної роботи з відповідним юридичним забезпеченням, впровадження планово-прогнозної роботи, введення політики диференціації щодо розміщення тимчасово вільних коштів кредитних спілок, залучення нових довгострокових коштів
інших фінансових установ для підтримки ліквідності кредитної спілки, розвиток саморегулювання
й, звісно, створення інструментарію гарантування збереження коштів громадян, забезпечення реального захисту інтересів і прав кредитної спілки. Звісно, це тільки низка напрямків, над якими, сподіваюся, ми будемо з вами працювати, щоб отримати позитивний результат, а це, перш за все,
стабільність на фінансовому ринку.
Ваш досвід, ваші навики допоможуть нам зробити вагомий вклад у законодавчий і нормативний
розвиток кредитної кооперації. Вітаю всіх вас з Міжнародним днем кредитної кооперації, бажаю успіху у ваших добрих справах для всіх громадян нашої держави».
У цій позиції його підтримав і Олег Швець: «Хочу
привітати всі кредитні спілки з Міжнародним днем
кредитної кооперації та 20-річчям кредитних спілок
в Україні. До цієї дати хтось пропрацював більше,
хтось менше років, але я радію з того приводу, що
відрізняє вас від банківського ринку. Коли збираються банкіри, вони зазвичай говорять про прибуток.
Про що говорите ви? Про те, яку користь отримали
члени ваших кредитних спілок. І як на мене, це головна ваша відмінність від інших фінансових установ.
Ще хотілось би відзначити, що тут зібралася
краща частина ринку. Й ті механізми, за якими
працюєте ви, дійсно, треба розширювати на весь
ринок, і робити його прозорим, стабільним, більше
орієнтованим на людей, ніж на отримання прибутку, як орієнтований бізнес.
Регулятор готовий підтримувати вас у вашій
праці, діяльності, щоб ті показники, які були в кризу, не повторилися, а ви тільки розвивалися й разом
з вами розвивалися члени кредитних спілок».
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Кредитна спілка «Вигода» (м. Стрий)
Кредитна спілка «Вигода» —
потужна фінансова установа
з міцними демократичними
традиціями, великим досвідом,
який перевірений часом.
Гасло кредитної спілки —
«Свій до свого по своє»

Історія створення кредитної спілки «Вигода»
www.vygoda.com.ua
Заснована 14 червня 1992 році просвітянами м. Стрия.
Одна з перших кредитних спілок в Україні та перша на Львівщині.
З 1996 р. — модельна кредитна спілка, яка допомагала створювати кредитні спілки
в Західному регіоні.
З 1994 р. — співпраця з Канадським проектом розвитку кредитних спілок в Україні.
З 2004 р. — співпраця з Європейським проектом ТАСІС «Надання підтримки малим
і середнім підприємствам на селі».
З 2010 р. — співпраця з Німецьким проектом GIZ/DGRY
«Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості»
Кредитна спілка є членом ВАКС, ПЗВ, УОКС, ЛАКС.
Статистичні дані кредитної спілки «Вигода» на 01.09.2012 р.
Активи — 46 млн грн
Членів — 31 000 осіб
Власний капітал — 14 млн грн
Кредитів видано за 2011 рік — 9 140 штук
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Кредитів видано на суму за рік — 55 млн грн
Найбільший кредит — 400 000 грн
В день видається всього до — 50—80 кредитів на загальну суму 200—300 тис. грн
Кредитна спілка «Вигода» має діючих 9 філій і 7 представництв.
У кредитній спілці працює — 49 осіб.
Діють різноманітні кредитні та депозитні програми.
Досвід КС по програмі агрокредитування
Видано кредитів за 2012 рік — 2,5 млн грн
Процентна ставка — 36 % річних
Фактична відсоткова ставка кредиту — 20 % річних
Максимальна фактична сума кредиту — 200 тис. грн
Середня сума кредиту — 150 тис. грн
Термін кредиту — до 1 року
Відшкодування частини відсотків з обласного бюджету (подвійна облікова ставка НБУ) — 16 % річних
Процентна ставка після відшкодування — 4—5 %
Кредитування фермерів із фонду, створеного фермерами
Видано кредитів за 9 місяців 2012 р. — 1,4 млн грн
Процентна ставка — 18 % річних
Фактична процентна ставка — 12 % річних
Процентна ставка після відшкодування — 0 % річних
Термін кредиту — 1 рік
Процентна ставка на депозит «особливий» — 8 % річних
Термін вкладу — 24 місяців
Вкладів «особливий» за 9 місяців — 450 тис. грн
Умови одержання кредиту:









документ про фермерську діяльність;
документ про платоспроможність (аналіз фінансового стану господарства);
оцінка бізнес-плану;
перевірка технічного стану господарства (виїзд);
забезпечення (застава, порука);
перевірка цільового використання кредиту;
моніторинг кредиту.
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Кредитна спілка
«Вигода»
працює в Україні
вже 20 років.
Має значний
досвід кредитування фермерів
і сільгоспвиробників.
За 2012 рік кредитна
спілка по програмі
агрокредитування
видала кредитів
на суму понад
2,5 млн грн.
Також на суму
1,4 млн грн було
видано кредитів
з фонду, створеного фермерами.
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Кредитна спілка «Відродження»
(м. Копичинці)

www.vidrodjenya.vaks.org.ua

Марія ГАЛОНСЬКА, голова правління КС «Відродження»:
«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. Відомо, що грошей бракує всім і завжди. Але особливо це відчувається в сільській місцевості,
в сільському господарстві: землю треба виорати і насіння придбати, і добрива, і пальне, і комбікорм, і молодняк худоби, і птиці… Цей перелік можна продовжувати та продовжувати.
Адже селянське господарство — це взагалі така справа, що тільки гроші вкладай і вкладай. А де їх узяти? Особливо, коли вони найбільш потрібні. Навесні, під час посівної, а осінь прийде — то врожай потрібно
зібрати. Зібрали врожай — вже є чим столи наповнити, вже й час дітей одружувати — весілля проводити.
От вам і нові продукти й інструменти на ринку фінансових послуг. А от коли урожай зібрали, продали —
з’явились кошти. Тут виникає інше питання: як зберегти їх від знецінення, як протримати з користю до
наступної весни. Було б добре їх вкласти, тай ще й під процент… Але ж знову — куди? Я люблю повторювати на всіх зібраннях, а також для членів нашої спілки: «Всі фінансові структури, які створені в Україні,
створені для вирішення фінансових проблем українців. Проте кожен з Вас має право вибору. Так як Ви вибираєте товар у магазині: купуєте хліб, чи що інше, і вибираєте те, що якісне, те, що смачніше, і за це платите. Ми також продаємо свій продукт — гроші, а ви вибирає те, що краще для вас. А саме — що прописано в договорі, процентна ставка, як вас обслуговують…». І хочу сказати, що така фінансова просвіта членів
спілки дала свої результати. Наші спілчани навчилися читати кредитні та депозитні договори. Звертати
увагу не тільки на процентну ставку, а й на те, що прописано за несвоєчасну сплату, за оформлення та
взагалі, скільки заплатять в кінці договору, тощо. І знаєте яка найбільша нагорода за нашу працю? Це коли
член спілки приходить платити по кредиту з такими словами: «Я так вже чекала на зустріч з вами,
щоб прийти і заплатити та поспілкуватися».
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Географія членства кредитної спілки «Відродження»

Хай Господь благословляє наші родини, нашу працю, дарує здоров’я, процвітання. Фінансової стабільності, впевненості в завтрашньому дні, і щоб, оглядаючись на наші справи, ми могли сказати:
«Так, ми допомогли українцям стати багатшими, щасливішими». Слава Україні!
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Кредитна спілка «Добробут» (м. Стаханов)

www.dobrobut.blokspilok.org.ua

Кредитна спілка заснована
20 листопада 2001 року.

Свою діяльність кредитна спілка здійснює на підставі Статуту КС «Добробут» і його внутрішніх положень,
а також на підставі Закону України
«Про кредітнi спiлкі», Закону України
«Про фiнансовi послуги та державне
регулювання рінкiв фiнансова услуг»
та інших нормативних актів, що регулюють діяльність кредитних спілок
в Україні.
Кредитна Спілка — це неприбуткова
організація, заснована фізичними
особами на кооперативних засадах
з метою задоволення власних потреб
у взаємному кредитуванні та надання фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових коштів членів кредитної спілки. Беручи участь у кредитній спілці, одні її члени можуть зберігати свої гроші, накопичувати їх, захищати від інфляції та отримувати додатковий дохід, а інші — мають можливість
кредитуватися на життєві потреби, ремонт, отримання освіти тощо.
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Особливість кредитної спілки:
надає благодійну допомогу Стахановському дитячому притулку, центру дитячої та юнацької творчості,
товариству Червоного Хреста; пенсіонери, студенти
вузів, породіллі, хворі, які потребують стаціонарного
лікування, користуються пільгами; часто проводить
святкові акції з надання кредитів під менший відсоток.
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Кредитна спілка
«Профспілкова скарбниця» (м. Київ)
www.ksps.com.ua

КС «Профспілкова скарбниця»
заснована членами галузевих профспілкових організацій Київської міської ради профспілок для взаємної
підтримки в наданні вигідних
та якісних фінансових послуг,
в поєднанні інтересів вкладників
і позичальників.
2011 рік був роком зростання,
стабільності та фінансової міцності
кредитної спілки. В умовах фінансової нестабільності наша кредитівка несе велике соціальне навантаження, і цю соціальну спрямованість ми доводимо повсякденною
працею.
Членами спілки є біля 10 000
членів профорганізацій і наше членство продовжує зростати. Попередній досвід роботи й економічна політика реальної ціни на фінансові
продукти, оптимізація витрат, формування резервів, оптимальна структура управління забезпечують стабільну роботу нашої установи, яка
продовжує кредитувати та обслуговувати тисячі членів профспілкових
організацій м. Києва.
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Особливість
кредитної спілки:

 підтримує Дитячі юнацькі
спортивні школи (ДЮСШ),
де навчаються і займаютьсядіти та онуки членів кредитної спілки «Профспілкова
скарбниця»;

 підтримує талановитих дітей;

 щорічно готує новорічні подарунки дітям й онукам членів «Профспілкової скарбниці»;

 проводить традиційні акції
до свят;

 надає кредити на пільгових
умовах.
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Кредитна спілка «Косівська» (м. Косів)

www.ksk.if.ua
Динаміка активів і капіталу (тис. грн)

Динаміка членства (кількість осіб)
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СЛУЖИТИ СУСПІЛЬСТВУ
і СВОЇЙ ГРОМАДІ — головна
соціальна місія
кредитної спілки «Косівська»

ГУЦУЛИ — ЕТНОС СВОЄРІДНИЙ
І НЕПОВТОРНИЙ
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Тільки за перше півріччя 2012 року
кредитна спілка «Косівська» видала
кредитів на суму
3,94 млн грн на розвиток зеленого
туризму.
Це — 31 % від загального кредитного
портфеля.

Соціальні програми
кредитної спілки:
 за роки діяльності в економіку району інвестовано понад 50 млн грн;

 за останні 5 років кредитна спілка виділила
на благодійні цілі близько 300 000 грн.
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Кредитна спілка «Самопоміч»
(м. Заліщики)
www.samopomich.vaks.org.ua

Кредитування села — один з пріоритетних напрямків діяльності кредитної спілки «Самопоміч».
За 14 років існування спілки видано близько 30 тис. кредитів на суму 100 млн грн,
85 % з яких видано сільським жителям, понад 60 % кредитів — жінкам.
Середня сума виданого кредиту становить 2 тис. грн, мінімальна сума кредиту — 50 грн.
У кредитній спілці працює 7 філій, 24 працівники, із них 16 у філіях.
Із 8 працівників центрального офісу 5 працівників — віком 60—65 років.
Селяни завдяки коштам, виданим кредитною спілкою, отримують прибутки та з кожним роком
збагачуються, стають більш заможними.
Простроченість за такими кредитами відсутня, тому що селяни є найбільш відповідальними та сумлінними позичальниками.
Ми раді, що в минулому найбідніші, а зараз заможні селяни вкладають вже свої кошти на депозитні рахунки в кредитну спілку.
Заліщицький район Тернопільської області має унікальні кліматичні умови для вирощування овочів.
Перший кредит кредитна спілка надає селянину
на встановлення та оснащення однієї теплиці, а наступні кредити на встановлення та оснащення більшої кількості теплиць для вирощування овочів.
Майже 3 тис. теплиць у Заліщицькому районі
сільські жителі встановили завдяки кредитам нашої
кредитної спілки.
Під час затоплення в 2007—2008 рр. наша кредитна спілка не переставала кредитувати сільських
жителів, щоб допомогти подолати наслідки повені
та відновити свої господарства.
Майже 50 % кредитів, які ми тоді видали, були
в прострочці, проте зараз — немає жодного простроченого.
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Разом творимо майбутнє
Кредитна спілка до Дня Святого Миколая поздоровляє та надає подарунки
будинкам перестарілих і дітям шкілінтернатів.

Щороку з нагоди Міжнародного дня захисту дітей кредитна спілка проводить конкурс малюнка
на асфальті й запрошує до участі в конкурсі всіх дітей з дитячих садків, шкіл і шкіл-інтернатів.

У 2012 році кредитна спілка провела конкурс малюнка на асфальті на тему «Дитинство планети мрій,
бажань». Більшість дітей мріяли побувати на футбольному чемпіонаті «Євро-2012». Усі учасники конкурсу отримали солодощі від кредитної спілки, а переможці — грамоти й грошові призи.
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Також кредитна спілка щорічно проводить конкурс малюнків на різні теми в художній школі, для якої
провела інтернет і сплачує абонентську плату за його обслуговування.

Кредитна спілка серед дітей
проводить конкурси ручної роботи.

Кредитна спілка бере активну участь
у житті громади району та області,
завжди намагається допомогти
ближньому.
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Кредитна спілка «Фермер»
(м. Старобільськ)

www.fermer.blokspilok.org.ua

Кредитна спілка «Фермер» була створена в лютому 2003
року за підтримки управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації загальними зборами фермерів Старобільського району. Головна мета створення спілки — задоволення взаємних фінансових потреб фермерів, осіб, які
самостійно займаються сільськогосподарським виробництвом, мешканців міста й села, приватних підприємців.
Членами кредитної спілки «Фермер» можуть бути громадяни України, які проживають в Луганській області.
Для вступу в члени спілки необхідно:
 подати заяву;

 сплатити вступний внесок у розмірі 26 грн;
 сплатити обов’язковий пайовий внесок у розмірі 9
грн.
Кредитна спілка співпрацює з сільським радами Старобільського району, взяла шефство над дитячим садком Половинкинської сільської ради та над місцевою організацією
ветеранів.
Декілька разів на рік правління кредитної спілки проводить акції з видачі кредитів по пільговим процентам пенсіонерам і малозахищеним прошаркам населення — для підготовки дітей до школи, проведення польових робіт фермерам, особам, які займаються особистим і тепличним господарством, тощо.
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У 2010 році КС «Фермер» було присвоєно звання «Підприємство року».
За активну діяльність голова кредитної спілки «Фермер» Малютіна Н. В. у 2010 році була нагороджена
грамотою Міністерства аграрної політики України за фінансову підтримку фермерських господарств
Старобільського району, а також отримала звання «Керівник року».
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Кредитна спілка «Народна довіра»
(м. Херсон)

www.ndovira.com

Передумовами створення нашої організації стала необхідність фінансової взаємодопомоги ініціативної групи людей, які, об’єднавшись спільними проблемами в напрямку розвитку власного сільського
господарства та інших побутових потреб, вирішили створити кредитну спілку. Так і з’явилася кредитна спілка «Народна довіра» — рішенням загальних зборів, що відбулися 29 травня 2006 р.
Місія КС «Народна довіра» — бути надійним помічником і фінансовим радником для членів кредитної спілки.
Сьогодні кредитна спілка надає такі послуги:
1.
Діючі кредитні продукти: «Розстрочка», «Сільський кредит», «Успішний підприємець»,
«Готівка», «Свобода», «Фермер», «Сільгосптехніка в кредит», «Пенсійний», «Універсальний кредит», «Основні та оборотні засоби в кредит».
2.
Діючі депозитні продукти: «Поточний».
Задля ефективної роботи КС «Народна довіра» проводить просвітницьку діяльність. Це і навчальні
тренінги для співробітників головного офісу та консультантів, які представляють інтереси спілки в регіоні, і семінари для зацікавлених осіб з різних тем, пов’язяних з нашою діяльністю. Ми запрошуємо до
співпраці консалтингові, дорадчі служби за різними напрямками — сільське господарство, страхування й інше. Головна мета — вчасно донести інформацію, що може стати в нагоді людям різних профе-
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сій, які за швидкими темпами розвитку ринкових відносин не встигають, а інколи й не мають змоги
зорієнтуватися та звернути увагу на деталі, нехтування якими може спричинити фінансові збитки.

2012 рік
Як кредитні спілки Вашингтон підкорювали
1—3 жовтня 2012 р. у Вашингтоні проходила Міжнародна конференція Beyond Access, присвячена співпраці
бібліотек і неурядових організацій у сфері інноваційних
підходів щодо підвищення грамотності населення. На ній
були представлені близько 20 країн з усього світу.
Україну на цьому заході представляли Лілія Гомольська,
заступник міністра культури України, Оксана Стремоусова від Херсонської обласної бібліотеки для дітей, Олена Синюк від КС «Народна Довіра».
За програмою спочатку країни ділилися досвідом про вже втілені проекти і представляли нові
проекти, на реалізацію яких були розіграні 5
грантів по 10 тис. дол. кожен.
Українська делегація привезла на конференцію два проекти. Один був присвячений фінансовій грамотності для школярів — бізнес-школа
«Мільйон — це просто». Історія цього проекту почалася в 2011 р. за активної участі Херсонської
обласної бібліотеки для дітей та кредитної спілки
«Народна Довіра». Протягом усього навчального
року учасники проекту знаходили відповіді на
різноманітні фінансові питання, зокрема, звідки
беруться гроші, які бувають депозитні міфи,
що таке страхування й як відчути себе в безпеці,
а також вчилися ораторському мистецтву та вивчали історії успішних людей. На завершення
четверо найкращих учнів захищали свої бізнеспроекти, вчилися їх втілювати в життя, боролися
за головний приз. Ідея цього проекту викликала
величезний інтерес в учасників конференції, її
жваво обговорювали.
Другий, новий проект, — «Профістарт: молодь
обирає майбутнє» — був присвячений профорієнтаційній підготовці учнів 8-их класів. Цей проект
розрахований на три роки, його підтримує багато партнерів, в тому числі й кредитна спілка
«Народна Довіра». Окреслена тема завжди була
й залишається актуальною.

Учні старших класів все частіше замислюються над своїм майбутнім, планують освоїти нову
професію, яка була б їм до душі й приносила дохід. Допомогти молодому поколінню зробити правильний вибір — одне з основних завдань проекту. Українська ідея була представлена на постері,
який викликав жвавий інтерес у представників
таких країн, як Непал, Румунія та Сербія.
Один з основних висновків, зроблених на конференції: всі країни стурбовані підвищенням грамотності населення, але для одних — це більш
професійні навички в певній сфері, наприклад,
фінансова грамотність, а для інших — вміння
читати й писати. Українська ідея, на жаль чи на
щастя, не виграла грант на реалізацію проекту
«Профістарт», але ми не засмутились, адже отримали гранти саме ті країни, яким це необхідно.
Ми сподіваємося, що завдяки реалізації цих
соціальних проектів, жителі країн-переможців
отримають необхідні знання для підвищення грамотності.
А український проект ми втілимо в життя
й без грантової підтримки, за участю кредитної
спілки «Народна Довіра».
Але той факт, що українські освітні проекти,
які реалізуються за сприяння кредитних спілок,
отримали визнання на міжнародному рівні, заслуговує великої уваги. Значить, все, що ми робимо — не даремно!

Проект «Профістарт: молодь обирає майбутнє» стартував
8 листопада 2012 р. у Херсоні.
Його ініціатори — Херсонський обласний центр зайнятості та Херсонська
обласна бібліотека для дітей.

40

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ТЕМА НОМЕРА

Вікторія ВОЛКОВСЬКА:
«Сьогодні ми чекаємо рішень органів влади
щодо нашої подальшої долі»
У 2012-ому виповнилося 20 років з моменту відродження кредитнокооперативного руху в Україні. Кредитні спілки провели заходи, присвячені цій події. Проте, не зважаючи на святковий настрій, питання
«Що буде далі?» в нинішніх умовах, які склалися навколо ринку, можна прочитати в очах навіть тих керівників, котрі створювали перші
кредитівки в далекому 1992 році.
Про кризу, математику вкладників і державні рішення —
Вікторія Волковска, президент Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок.
Добре банківським вкладникам. У них Фонд
гарантування вкладів є, а тепер ще й суму компенсації підняли до 200 000 грн і зміни внесли про
те, що якщо з банком щось не так — протягом
7 днів громадянин свої кровні отримає.
І неважливо, що більше половини працюючих
в Україні банків — з іноземним капіталом. Неважливо, що в період 2008—2010 рр. на гребені хвилі фінансової кризи був ліквідований кожен десятий банк, а виплати фізособам склали понад
3 мільярди гривень. Неважливо, що два мільярди
із цих трьох були виділені з державного бюджету, а три комерційні банки — ре-капіталізовані
державою. Неважливо й те, що понад 100 млрд
грн було виділено Нацбанком на підтримку ліквідності банківської системи в цілому.
От цікаво, а якби банки нічого з вищезгаданого не отримали? Ось так, як нічого такого не
отримали кредитні спілки в період того, як світом розгулялася фінансова криза. А, насправді,
хто такі кредитні спілки? Вони ж так, маленькі
об’єднання простих, маленьких українських громадян.
Ми (нормальні, працюючі кредитні спілки) досі
продовжуємо отримувати ляпаси за ту тридцятку псевдо-кредитних спілок, які в 2008—2009
роках. «кинули» своїх вкладників. Ми досі відбиваємося від нападок тих, кого кинули, і нападок
тих, хто не хоче приймати рішення по тих, кого
кинули.
До речі, про тих, кого кинули. Цих людей насправді по-людськи шкода. Вони, не розібравшись,
хто працює, а хто захотів в особистих цілях скористатися їхніми заощадженнями, віднесли свої
гроші, намагаючись отримати максимальний
додатковий дохід. Про тих, хто вніс свої «чесно
зароблені кров’ю і потом мільйон-два гривень» —
не йдеться. Мова про тих, кому з початку дев’яностих стали пропонувати різні види фінансових послуг, але не додали «посібник користувача».

Найчастіше це люди середнього віку й літні люди, як прийнято говорити в Європі:«делікатного»
віку. Напевно, і ставитися до них треба делікатно, а не безцеремонно використовувати в своїх
жадібних цілях.
Так от, на щастя, ошуканих громадян не
«мільйони» (кредитні спілки на самому своєму
піку об’єднували всього трохи більше 2 мільйонів
громадян, збанкрутілих — менше 15 %, — ну ніяк
не виходять «мільйони»). Ошуканих громадян близько 50 тисяч. Математика проста: беремо кредитні спілки, які «лопнули», і рахуємо кількість
їхніх вкладників. А заборгували їм кредитні спілки «що впали», приблизно півтора мільярда гривень.
«Чому так різняться цифри?», — запитаєте
Ви. Бо один вкладник вважає, що кинули не його
одного, а всю його родину, яка складається з 3—5
чоловік і, за великим рахунком, така математика має право на життя. А ось втрачені гроші
часто рахують по-своєму. Наприклад, вклала
людина 10 тисяч гривень. У 2005 році це було
близько 2 тисяч доларів, хоча кредитні спілки
ніколи валюту не брали, і брати не могли. У 2008
році вкладник, не поповнюючи рахунок, порахував
свій внесок як 16 000 за курсом 1 долар = 8 гривень. У 2009 році така псевдо-кредитна спілка
«лопнула», а вкладник і досі продовжує нараховувати собі відсотки з розрахунку обіцяних 35 %
річних на 2 тисячі доларів вкладу (називаючи це
так: «за період з індексацією»). До речі, середній
розмір зниклого кредиту — 27 тисяч гривень, не
одна тисяча, але й не сто. А в повітря викидають заяви, що лякають, — про багатомільярдні
суми заборгованості кредитних спілок.
Проте несуттєво. Не зважаючи на те, що
люди чомусь вірять, що може бути депозитна
ставка 35 % річних, налічують собі дохід, хоча
юридичної особи давно вже немає, але їх реально
вкладені гроші повернути б!
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Пам’ятаєте закон Менделєєва? Ніщо ні звідки
не береться, ніщо, нікуди не дівається. А насправді, гроші-то де? Може все ж правоохоронним
органам потрусити не ринок кредитної кооперації, а конкретних горе-керівників цих самих
«кредитних спілок»? Їхні рахунки? Майно? Їхні
бізнес-структури? До речі, виявиться, що ці особистості зовсім не бідують, і рахунки їхні не на
Марсі.
Останні кілька місяців під стінами Нацбанку
проводить свої щотижневі акції добре «навчена»
група громадян. Ні, не так. Гарні вчителі в тієї
групи літніх людей, яких примушують «до
останнього подиху» (цитата) приходити під стіни Нацбанку, який, як вважають організатори
акцій, повинен повернути ошуканим вкладникам
їхні гроші. Правда, в цій групі є й банківські вкладники, і вкладники фінансових установ «покупка в
групах», а останнім часом навіть з’явилися активісти — супротивники забудов у центрі Києва
й ті, хто ніколи не був членом кредитної спілки,
але знає «що робити з фінансовою системою
в Україні». Мені здається, що цими акціями навмисно відволікають увагу суспільства й державних органів від реального стану справ у системі
кредитної кооперації. Знати б навіщо.
Насправді аналіз статистичних і звітних даних (сухо, без емоцій) говорить, що заборгували
кредитні спілки громадянам суму не маленьку,
але підйомну. І тут доречно повернутися до початку, подивитися ще раз на цифри банківського
сектора й на їхнє «підживлення» в період кризи.
А ще можна спробувати відповісти на питання, яке кожен раз як в перший кредитні спілки
чують на свою адресу: «Як? У вас немає системи

гарантування?». Не перший рік це питання звучить на нашу адресу, і не перший рік ми намагаємося знайти на нього відповідь. А відповідь не
складна. Так, у нас немає системи гарантування, бо кілька років на всіх рівнях влади ми просимо допомогти нам, кредитним спілкам, створити фонд. Або, як це було зроблено для банків, дати нам перший допоміжний внесок, або на певних
умовах «підтягти» нас до банківського фонду. Ми
не відмовляємося брати участь у фонді гарантування, але нам потрібна допомога в його створенні.
Не можу не процитувати кілька рядків з висновку Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування обставин і причин сучасного стану справ в системі кредитної
кооперації, яка працювала в 2010 році. Тоді комісія констатувала: «... навіть в умовах нещодавньої фінансової кризи більшість кредитних спілок, на відміну від банків, продовжували кредитувати населення, залишаючись фактично єдиним
джерелом фінансової підтримки для тисяч пересічних українців у цей складний час. І це, не зважаючи на те, що кредитні спілки були невиправдано позбавлені будь-якої державної підтримки,
хоча мова йшла про інтереси мільйонів їхніх членів — громадян України».
Сьогодні ми чекаємо рішень органів влади щодо нашої подальшої долі й виконання 24 пункту
Національного плану дій. Представники двох великих об’єднань сіли за один стіл і підготували
свої пропозиції щодо подальшого розвитку ринку
кредитної кооперації та вирішення деяких непростих питань діяльності кредитних спілок. Сподіваємося, нас почують.

Актуальну інформацію про кредитні спілки в Україні в будь-який час можна прочитати
на сторінці в Facebook: http://www.facebook.com/UkrCU

До Всесвітнього фестивалю
українських кредитних спілок тепер
може долучитися кожен
Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок закінчився ще в липні, однак результати цього
масштабного заходу актуальні й нині. Зокрема, багато кредитних спілок після закінчення фестивалю
звернулися до організаторів — кредитної спілки «Вигода» (м. Стрий) з тим, щоб підтримати такий великий проект. Кредитна спілка дослухалася до цих звернень і підготували інформаційні матеріали фестивалю. Тепер долучитися до Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок може кожен.
Детальна інформація про те, як отримати інформаційні матеріали, що допоможуть кожній кредитній
спілці сформувати свій позитивний імідж у громаді, розміщена на сайті ВАКС (натискайте на банер у
правій частині сайту).
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Президент ВАКС запропонувала
представникам Світового банку
приділити увагу програмам
фінансової просвіти
Директор Світового банку
у справах в Україні, Білорусі та
Молдови Чімяо Фан і представники бізнес-асоціацій 12 листопада обговорювали перспективи покращення середовища для
ведення бізнесу в Україні.
Також Чімяо Фан просив
представників асоціацій навести, як Світовий банк може допомогти в покращенні умов для
ведення бізнесу. Цікаво, що багато хто з присутніх у своїх ви-

ступах-пропозиціях згадав про
кредитні спілки. Йшлося про
фінансову просвіту, фінансову
відповідальність і, навіть, про
те, як засоби масової інформації інформують громадськість
про події.
Вікторія Волковська, президент
ВАКС,
запропонувала
представникам Світового банку
спільно з представниками професійних асоціацій приділити
увагу програмам фінансової

просвіти й фінансової відповідальності населення, які б у подальшому сприяли розвитку
фінансових інститутів і покращенню економічного середовища.
Актуальність цієї теми вже
неодноразово доведена різними
дослідженнями. Зокрема, результати одного з останніх, проведених в Україні, ВАКС надала
Незалежна
асоціація
банків
України (НАУБ).

Дві третини українців
хочуть підвищувати рівень своєї
фінансової грамотності
38 % українців вважають
для себе «надзвичайно важливим» відкладати гроші. У 2012
році наші співвітчизники надають заощадженням менше значення, ніж торік (43 %) і порівняно з сусідами: угорцями
(56 %), сербами (44 %) і поляками (43 %). При цьому, цілковито
легковажать заощадженнями
лише 3 % громадян України,
тоді як у сусідніх Чехії та Словаччині таких виявилося
7 %. Про це свідчать результати
дослідження «Ставлення до заощаджень», проведеного у 16
європейських країнах за підт-

римки Erste Group, повідомляє
Незалежна асоціація банків
України.
Більшість опитаних українців (53 %) вважає, що порівняно з минулими роками «відкладати гроші» для них стало важливіше, 41 % не відчувають жодних змін і ще 6 % зізналися,
що вважають заощадження
менш важливими, ніж кілька
років тому. Громадяни України
разом з сусідами з Польщі
(53 %) посіли друге місце за показником зростання розуміння
значення заощаджень, більше
переймаються цим лише серби

(63 %). Водночас 46 % румунів
та 44 % громадян Туреччини
вважають менш нагальним
«відкладати гроші», аніж кілька
років тому.
Мешканці України виявилися найменш невдоволеними
(20 %) рівнем своїх знань про
те, як робити заощадження.
При чому за рік рівень їхньої
усвідомленої «необізнаності»
скоротився на 11 %. Найменше
знаннями про те, як відкладати
гроші, за їх власним зізнанням,
володіють громадяни Туреччини (40 %). Попри свою високу
обізнаність, 19 % наших співві-
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тчизників заявили про те, що
«не мають хисту зберігати гроші, і ті вислизають з їхніх
рук» (торік — 28%). Цей показник менший, ніж у Румунії
(36 %) та Туреччині (30 %), але
відчутно більший, ніж в Австрії
та Німеччині (9 %). Скорочення
частки українців, які нічого не
знають про заощадження, несуттєво вплинуло на характер
їхніх заощаджень. Так, якщо
минулого року гроші на карткових рахунках зберігало 32 %
наших співвітчизників, то цього
року — 27 %, щоправда, на 2 %
зросла кількість громадян України, які заощаджують на банківських депозитах (17 проти
15 %).
Цікаво, що власну фінансову
та економічну обізнаність вважають «дуже хорошою» 8 %
опитаних українців, а 7 % такою вважають обізнаність своїх
друзів, знайомих і родичів. «Загалом хорошими» свої знання у
«грошових питаннях» назвали
23 %, свого кола спілкування —
22 %. «Вкрай незадовільними»
свої знання економічних та фінансових реалій визнає 11 %
наших співвітчизників, а 10 %
вважає такими відповідні уявлення своїх родичів, друзів
і знайомих. При цьому 69 %
українців відчувають потребу в
підвищенні власної економічної
та фінансової обізнаності. Більше за нас таку потребу відчувають громадяни Румунії та Туреччини (80 %), найменше — Хорватії (55 %) та Німеччини

(57 %). Лише 15 % українців
вважає, що школярі отримують
достатньо знань про те, як раціонально використовувати гроші, а 85 % вважає роботу вітчизняних педагогів у цьому напрямку явно недостатньою.
Ще більше невдоволення рівнем фінансової освіти в середніх навчальних закладах продемонстрували громадяни Хорватії та Сербії (87 %), найбільше
ж задоволені шкільною фінансовою грамотністю словаки
(30 %). Більшість українців вважає, що азам фінансової грамотності слід починати навчати у
середній школі (38 %), у початковій школі — 36 %, у дитячому
садку — 17 %, після школи —
8 %, а «ще до дитячого садка» —
2 % опитаних.
Більшість європейців (найбільше чехи та словаки — 69 %)
вважають початкову школу оптимальним місцем для знайомства з фінансовою грамотою. До
речі, за цим показником (36 %)
українці виявилися на самому
кінці списку, другі з низу —
румуни (41 %). Зате наші співвітчизники разом з румунами (8
%) виявилися найбільшими
прихильниками знайомства з
фінансовими реаліями життя
вже по завершенні навчання у
школі. Для порівняння, 14 %
мешканців Туреччини хотіли б,
щоб їхні діти почали отримувати знання щодо поводження з
грішми ще «до дитячого садка».
25 % українців вважає «дуже
важливою» роль банківських

установ та їхніх працівників у
поширенні фінансово-економічних знань серед молоді. Ще
24 % визнають це стосовно підвищення рівня фінансової обізнаності дорослого населення.
«Важливою» для фінансової просвіти молоді роль банків визнає
ще 41 % питаних, дорослих —
39 %. Найбільше ж оцінюють
значення банківської просвіти
для молоді та дорослих румуни
(49 та 54 % відповідно) і серби
(39 та 47 %).
Нагадуємо, що 31 жовтня
з ініціативи Незалежної асоціації банків України та німецького банку розвитку KfW та за
підтримки НБУ в України стартував Всесвітній День заощаджень. Протягом листопада
близько 20 банківських установ
-членів НАБУ, що приєдналися
до цієї ініціативи, пропонували
вкладникам різноманітні акції,
поширюють подарунки та сувеніри, зокрема талісман Дня
заощаджень — свинку-скарбничку — і проводять заходи з
підвищення рівня фінансової
грамотності українців.
Джерело: Незалежна асоціація банків України за матеріалами порівняльного дослідження The savings behavior: country
overview, що проводилося в 16
країнах за підтримки Erste Group. У його межах протягом серпня — вересня 2012 р. проведено телефонне опитування 500
респондентів старших 15 років
у містах України, з населенням
понад 100 000 тис. мешканців.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ АСОЦІАЦІЙ
І КРЕДИТНИХ СПІЛОК

«СІМЕЙНА ЕКОНОМІКА»
ВІД КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВИГОДА»
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Кредитна спілка «Вигода»
в рамках заходів, присвячених
святкуванню Всесвітнього дня
ощадності, завітала до Миколаївської ЗОШ № 1. На уроці
«Сімейна економіка» учні 4-го
класу разом із учителем Наталією Мірошніковою та працівником кредитної спілки «Вигода»
Наталією Бобиляк відгадували
загадки, знайомилися з прислів’ями, розв’язували цікаві життєві задачі. Кожному учневі
кредитна спілка «Вигода» подарувала скарбничку-свинку, що
символізує щастя, достаток.
Дітям запропонували разом із

батьками її наповнити, а заощаджені кошти вкласти на
дитячий депозитний рахунок
«Скарбничка» в кредитній спілці «Вигода». Такий вклад можна
поповнювати на будь-які суми,
й отримати кошти в день повноліття дитини. Це може бути
велика сума, яка стане гарантом отримання хорошої освіти,
чи незначна, якої вистачить,
щоб у день повноліття зробити
вже дорослій дитині гарний
подарунок. Заходи, присвячені
Всесвітньому дню ощадності
(у світі відзначали 31 жовтня),
кредитна спілка «Вигода» про-

водила в районі протягом листопада. Мета акції — навчити
людей різного віку бережливо
ставитись до речей і свого часу,
економити кошти й формувати
власну економічну силу. Тож
давайте разом будемо виховувати в наших дітях бережливість, ощадність, повагу до праці, виховувати справжніх майбутніх господарів.
Наталія Бобиляк,
працівник КС «Вигода»
За матеріалами офіційного
сайту Миколаївської районної
ради

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У КС «КОРЮКІВСЬКА»

Колектив працівників КС «Корюківська» готовий зустрічати спілчан
Пригощаємо цукерками члена КС
«Корюківська» від дня заснування Нефедову
Наталію Дмитрівну

Іванова Юлія Миколаївна із синочком
Артемом у святковий день відвідали
кредитну спілку

Члени спостережної ради
та ревізійної
комісії прийшли
привітати
працівників зі
святом
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У цьому році кредитні спілки
відзначають 20-ту річницю відродження кредитно-кооперативного руху.
У КС «Корюківська» до свого
професійного свята готувалися
заздалегідь. Голова правління
Савченко Тетяна привітала всіх
спілчан Корюківщини зі святом
на сторінці районної газети
«Маяк». З 11 до 18 жовтня для
членів кредитної спілки, які

мають позитивну кредитну історію, була проведена кредитна
акція зі зниженою процентною
ставкою «Золотий листопад». По
акції видано кредитів на суму
604 тисячі гривень.
А 18 жовтня КС «Корюківська» провела День відкритих дверей.
У цей святковий день, традиційно, всі працівники кредитної спілки обслуговували

спілчан в українських вишиванках, від щирого серця вітали зі
святом і бажали здоров’я, добробуту й злагоди в родинах,
пригощали чаєм з цукерками,
та кожен відвідувач отримав
шоколадку з привітанням-рекламою.
Також у ці дні спілчани долучилися до Благодійної акції по
збору коштів для онкохворих
дітей.

МОЛОДІ УКРАЇНЦІ ПРИХОДЯТЬ В ГОСТІ ДО КРЕДИТНИХ СПІЛОК

18 жовтня кредитні спілки
у світі святкували Міжнародний
день кредитної кооперації. Члени Всеукраїнської асоціації кредитних спілок вже традиційно
в своє професійне свято проводять акцію «День відкритих
дверей» для мешканців міст, сіл
й інших населених пунктів,
у яких кожен з них працює.
Варто відзначити, що кредитні
спілки-члени ВАКС й під час
зазначеної акції, й у своїй по-
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всякденній роботі особливу увагу приділяють дітям. Зокрема,
у рамках запровадженої ВАКС
програми фінансової просвіти
кредитна спілка «Профспілкова
скарбниця» 18 жовтня запросила до себе учнів гімназії № 30
«ЕкоНад». Подивитися на роботу спілки прийшли гімназисти
двох 10-х класів.
Співробітники «Профспілкової скарбниці» на чолі з головою правління Ларисою Вален-

тинівною Прядко гостинно та
по-домашньому зустріли молодь. Знайомство з особливостями такої фінансової установи, як кредитна спілка, розділили на два блоки: теорію й практику.
У першій частині зустрічі
Олексій Волотовський, тренер
ВАКС з фінансової просвіти,
розповів про особливості роботи
кредитних спілок в Україні. Далі Володимир Сергійович Ри-
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жих, заступник голови Київської міської ради профспілок,
детально зупинився на тому, як
працюють профспілкові організації, звернув увагу гімназистів
на роль профспілок у взаємовідносинах з роботодавцем і захист, який отримує член профспілки. Лариса Валентинівна
Прядко розповіла про історію
створення кредитної спілки
«Профспілкова скарбниця» та
про здобутки спілки за десять
років існування. У свою чергу
гімназисти поставили багато
питань, і це свідчить про те, що
вони справді зацікавилися роботою кредитних спілок.
Екскурсія КС «Профспілкова
скарбниця», під час якої гімназисти побачили роботу кредитного й депозитного відділів, а

також заглянули до каси спілки,
викликала в них захват.
У рамках запровадженої
програми фінансової просвіти
для школярів тренер протягом
двох місяців розповідав їм про
основи ведення бюджету, джерела формування доходу родини, шляхи виникнення видатків
й їхній вплив на повсякденне
життя родини, а також багато
інших корисних аспектів, пов’язаних з фінансами. Щоб закріпити отримані знання й подивитися, як працюють фінансові
установи в Україні, у рамках
тренінгу для школярів передбачені відповідні екскурсії. Тільки
так майбутні споживачі фінансових послуг можуть побачити
ці організації зсередини. Не
дивно, що першою фінансовою

установою стала саме кредитна
спілка, адже кредитні спілки —
єдині фінансові організації, робота яких побудована на засадах відкритості для своїх членів.
Нагадаємо, фінансовою просвітою населення ВАКС займається з 2007 року. Власне, під
егідою ВАКС тренінги з фінансової просвіти проводять 76 тренерів. Вони вчать членів кредитних спілок розбиратися в особистих фінансах, більш зважено ставитися до отримання
кредитів, що дає змогу розпочати формувати свій особистий,
а коли потрібно й родинний,
фінансовий план.
За п’ять років тренери
ВАКС навчили понад 5 тисяч
громадян України.

«ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ» У КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «ГАРАНТ»

У Міжнародний день кредитних спілок, який щорічно святкується в третій четвер жовтня,
кредитна спілка «Гарант» проводила «День відкритих дверей».
У цей день в офісі кредитної
спілки відбулася зустріч членів
спілки з членами Спостережної
ради та Ревізійної комісії за
участю представника газети
«Українське слово».
Прибулі члени кредитної спілки підписали звернення до
Адміністрації Президента України та Національного Банку,
в якому висловили підтримку

нинішнього статусу класичних
кредитних спілок, що працюють для своїх членів.
Спостережна рада за участю
Ревізійної комісії на своєму засіданні підвела підсумки роботи
кредитної спілки, розглянула
актуальні питання щодо нинішньої ситуації кредитних спілок
на фінансовому ринку України
та пропозиції щодо перспектив
розвитку національної системи
кредитної кооперації.
З привітаннями до кредитної спілки завітали гості із ОКС
«Програма захисту вкладів», АФ

«АВС-Центр». Вітання до свята
керівникам, співробітникам і
членам кредитної спілки «Гарант» прислали Всеукраїнська
асоціація кредитних спілок,
колеги з м. Києва й інших регіонів.
У 2012-ому виповнилося 20
років відродження кредитних
спілок в Україні, кредитна спілка «Гарант» працює для благополуччя своїх членів. Найбільше
задоволення отримуємо від того, що люди вдячні за отримані
послуги, це вони підтвердили
відповідними записами подяки.
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«ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ»
У КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН»
Перший заступник міського голови м. Марганець Віктор Сугоняко
(зліва) та голова правління КС «Єднання через природний закон»
Микола Трифонов

30 листопада КС «Єднання
через Природний Закон» провела День відкритих дверей — до
урочистого відкриття нового
парадного входу в кредитну
спілку. Понад триста людей взяли участь в урочистій події.
Усіх присутніх зустрічали
з посмішкою, гарним настроєм
і теплими словами. Після привітань і поздоровлень червону
стрічку перед новим входом
перерізали перший заступник
міського Голови м. Марганець
Віктор Сугоняко та Голова Правління кредитної спілки «Єднан-

Апарат управління кредитної спілки та гості «Дня відкритих дверей»

ня через Природний Закон» Микола Трифонов. Добрі слова і
найкращі побажання розвитку
кредитно-кооперативного руху
в святковий день прозвучали
від Віктора Петровича Сугоняко, члена ВАКС і голови Запорізької асоціації кредитних спілок Тетяни Романенко, голови
Дніпропетровської асоціації
кредитних спілок Олександра
Черненко.
Усі присутні на святі «День
відкритих дверей» стали учасниками розіграшу цінних призів і подарунків. Головним при-

зом став сімейний фотоальбом — Цифрові фоторамки.
А найменші гості взяли
участь у дитячому конкурсі
«Малюнок на тему «Кредитна
спілка очима дітей». За кращі
малюнки були вручені подарунків. Від учасників торжества на
адресу кредитної спілки прозвучали щирі слова подяки за якісне обслуговування, увагу, за
чесну й відкриту роботу на ринку фінансових послуг у с. Веселе, с. Вишетарасовка, смт Червоногригор’ївка й Томаківка,
у містах Марганець і Нікополь.

Вокально-фольклорний
ансамбль
«Веселі нотки»:
виступ біля нового входу до
кредитної спілки

48

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Жовтень — листопад 2012

КРЕДИТНА СПІЛКА «АЛЬТЕРНАТИВА» ПРАЦЮЄ НА РИНКУ
ВЖЕ 10 РОКІВ

Кредитна спілка «Альтернатива» 5 листопада 2012 року
відсвяткувала свій 10-річний
ювілей. На свято завітали ветерани кредитної спілки, члени
органів правління, керівники
підприємств, де працюють члени кредитної спілки, та голови
правлінь інших кредитних спілок України.
В ювілейний день усім членам кредитної спілки «Альтер-

натива», котрі відвідали спілку,
вручили пам’ятні сувеніри та
подарунки з логотипом кредитної спілки.
За десять років успішної
праці кредитна спілка «Альтернатива» об’єднує понад 2 500
членів, активи складають близько 7 млн грн, капітал — 800 000
грн, резервний фонд — 500 000
грн; видано кредитів на суму
понад 53 млн грн.

Кредитна спілка «Альтернатива» і далі продовжує працювати на благо своїх членів.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) приєднується до всіх привітань, що були адресовані КС «Альтернатива», й бажає спілці, її керівництву та співробітникам успішно працювати багато років —
на благо членів спілки й нашої
держави.

«КРИМКРЕДИТСОЮЗ» ПОКАЗАВ ЧЛЕНАМ СПІЛКИ
КІНОФІЛЬМ «МАМИ»
Кредитна спілка «Кримкредитсоюз» спільно з незалежною профспілкою «Єдність» організували для
своїх членів перегляд кінофільму «Мами» (Росія) в кінотеатрі «Космос» (м. Сімферополь).
Перед переглядом фільму учасників заходу з Міжнародним днем кредитних спілок (18 жовтня) привітав голова наглядової ради «Кримкредитсоюза» Анатолій Волков. Після вступного слова і короткого
звіту про бездоганну 12-річну роботу цієї організації були вручені подарунки активним членам кредтної спілки, зокрема путівки на базу відпочинку «Любоморьє» (м. Севастополь) від профспілки «Єдність».
Серед запрошених було чимало пенсіонерів — активних учасників кредитної спілки: на їхніх обличчях щирі посмішки і сльози радості, адже деякі з них не відвідували кінотеатри багато років, хоча
сльози були викликані ще й незвичайно доброю та повчальною картиною, запропонованою до перегляду організаторами заходу.
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ ВІД ЖУРНАЛУ
«БАНКИРЪ»
Шість українських кредитних спілок отримали нагороди в
І Всеукраїнському конкурсі
«Лідер фондового та фінансового ринку — 2012» за версією
журналу «Банкиръ». Нагороджували лауреатів 21 листопада
2012 р., у Києві.
Зокрема, КС «Господар» (смт
Макарів, Київська обл.) перемогла в номінації «За послідовний
багаторічний розвиток», КС
«Партнер» (м. Славутич, Київська обл.) — у номінації «За високий рівень надійності», КС «Моя
родина» (м. Чернігів, Чернігівська обл.) — у номінації «Найбільш
відкрита й прозора кредитна
спілка», КС «Дія» (м. Мена, Чернігівська обл.) — у номінації
«Найкраща кредитна спілка,
яка працює в сільській місцевості», КС «Довіра» (м. Ахтирка,
Сумська обл.) — у номінації «За
високий рівень довіри», КС
«Наша справа» (м. Куп’янськ,

Президент ВАКС нагороджує голову
правління КС «Дія»

Керівники кредитних спілок, які отримали нагороди
Харківська обл.) — у номінації
«За розробку й реалізацію зразкової стратегії розвитку».
Вручити нагороди лауреатам
запросили Вікторію Волковську,
президента Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС),
і Петра Козинця, президента
Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ).
Серед учасників фондового
ринку було визначено двох лауреатів: ПАТ «Мастер Брок» у
номінації «Кращий брокер на
фондовому ринку» й компанію
Tele TRADE-DJ — у номінації
«Експерт року на фінансових
ринках».
Конкурс «Лідер фондового та
фінансового ринку» журнал
«Банкиръ» проводив уперше.
Причиною започаткування цього конкурсу, як зазначено в

прес-релізі, стало й відродження фондового ринку, й укріплення ролі кредитних спілок.
«У непростій ситуації, коли
фондовий і фінансовий ринки
переживають складні часи, коли багато хто бачить у роботі
кредитних спілок лише недоліки, ми знаходимо компанії, які
сміливо можна рекомендувати
споживачу: саме кредитні спілки допомагають людям вибратися з боргів, почати власний
бізнес, а іноді й просто вижити.
І тому клієнти їм довіряють», — підкреслив голова оргкомітету конкурсу, директор
видавництва «КБС-Издат», головний редактор журналу «Банкиръ» Олег Капралов.
ВАКС вітає кредитні спілки з
визнанням й отриманими нагородами!

Найактуальніші події, аналітику, корисні й потрібні в роботі кредитних спілок методичні рекомендації й інші документи, план навчальних заходів —
усе це Ви можете прочитати на сайті ВАКС.
www.vaks.org.ua — слідкуймо за новинами разом!
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Аналіз показників діяльності
кредитних спілок-членів ВАКС
за ІІІ квартал 2012 р.
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Членами ВАКС станом на 01.10.2012 р. є 151 кредитна спілка.
Для аналізу показників роботи кредитних спілок-членів ВАКС використано звітні дані 144 спілок,
які за період з 01.01.2011 до 01.10.2012 р. постійно надавали звіти до асоціації.
Проаналізувавши звітні дані кредитних спілок-членів ВАКС за 9 місяців 2012 року, відзначаємо,
що відбулось незначне зростання більшості основних показників (Рис. 1).
Рис. 1. Динаміка змін
основних фінансових
показників діяльності
144 КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)

У 3-му кварталі 2012 р., як і в аналогічному періоді 2011 р., кількість членів кредитних спілок зростала. Станом на 01.10.2012 р. кількість членів кредитних спілок, які входять до ВАКС, склала понад
522 тис. осіб.
Однак, порівняно з аналогічним періодом 2011 р., загальна кількість членів зменшилась майже на
13 тис. осіб (2,4 %).
Кількість членів, котрі мають діючі кредитні договори, станом на 01.10.2012 р. склала 131 тис. осіб,
що на 1,9 % менше, порівняно з 01.10.2011 р. Проте, з початку 2012 р. кількість позичальників зменшилась на 0,4 %, тоді як за аналогічний період у 2011 р. цей показник зменшився на 11,6 %.
За даними асоціації спостерігається зменшення кількості вкладників кредитних спілок-членів
ВАКС.
З початку 2012 року кількість вкладників скоротилась на 921 осіб, або на 3,6 %, та станом на
01.10.2012 р. їхня кількість склала 24,5 тис. осіб.
Найбільша кількість осіб — 43,1 % — обслуговується в 11 кредитних спілках-членах ВАКС, що становить 7,6 % від загальної кількості членів ВАКС. При цьому, найчисельніша група спілок — 68 КС
(або 47,2 %), у яких кількість членів складає від 1 тис. до 5 тис. осіб, — обслуговує 32,8 % від загальної
кількості членства. 15 кредитних спілок-членів ВАКС (10,4 %), у яких кількість членів складає від 5
тис. до 10 тис. осіб, обслуговують 19,4 % членів. У кредитних спілках з кількістю членів до 1 тис. осіб
обслуговується лише 4,7 % загальної кількості членства, у той час таких спілок 34,2 % від загальної
кількості кредитних спілок-членів ВАКС.
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості
членів у КС-членах ВАКС
(на кінець періоду)

Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількостю членів

Кількість членів

КС

до 1 тис. осіб

50

від 1 тис. до 5 тис. осіб
від 5 тис. до 10 тис. осіб
понад 10 тис. осіб
Разом

68
15
11
144

% від загальної кількості
КС-членів
ВАКС
34,2
47,2
10,4
7,6
100

Кількість членів
КС

% від загальної кількості членів

24 391

4,7

170 759

32,8

101 291

19,4

224 436

43,1

520 877

100,0

Загальний обсяг активів кредитних спілок-членів ВАКС станом на 01.10.2012 р. становив 879,5
млн грн, що на 6,4 % більше ніж на початок 2012 року і на 7,1 % більше в порівнянні з аналогічним
періодом 2011 року (станом на 01.10.2011 р. — 821 млн грн) (Рис. 3).

Рис. 3. Динаміка змін
обсягу загальних
активів КС-членів
ВАКС
(на кінець періоду)
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У структурі активів продовжує збільшуватись вартість продуктивних активів, частка яких станом
на 01.10.2012 р. склала 87,1 %, тоді як станом на 01.10.2011 р. їхня частка була — 86,7 %.
Станом на 01.10.2012 р. структура активів кредитних спілок-членів ВАКС виглядала так (у дужках
значені показники станом на 01.10.2011 р.): 85,87 % (84,71 %) — кредитний портфель (дебіторська
заборгованість); 2,36 % (3,02 %) — фінансові інвестиції; 0,02 % (0,02 %) — інші продуктивні активи;
5,51 % (5,99 %) — грошові кошти; 4,17 % (3,25 %) — основні засоби; 0,56 % (1,58 %) — капітальні інвестиції; 1,50 % (1,43 %) — інші непродуктивні активи.
Рис. 4. Структура активів КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Не зважаючи на зменшення кількості позичальників, з початку 2012 р. у кредитних спілках-членах
ВАКС продовжують покращуватись фінансові послуги, а саме надання кредитів. Так за 9 місяців 2012
р. було надано кредитів на суму 786,1 млн грн, що на 5,1 % більше, порівняно з аналогічним періодом
2011 р. При цьому середній розмір кредиту одного члена спілки за рік зріс на 10,5 % і склав майже 6,3
тис. грн.
Загальний обсяг кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС станом на 01.10.2012 р.
склав 823,2 млн грн, що на 7,1 % більше ніж на початок року та на 8,9 % більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 р. (Рис. 5).
Рис. 5. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС і загальної заборгованості в ньому за неповернутими та
простроченими кредитами (на кінець періоду)
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За даними асоціації, в кредитному портфелі кредитних спілок-членів ВАКС станом на 01.10.2012
р. переважають середньострокові кредити (від 3 до 12 місяців), загальна сума яких складає 460,3 млн
грн., або 55,8 % від загального обсягу портфеля. Довгострокові кредити (понад 12 місяців) складають
42,9 %, або 354,0 млн грн кредитного портфеля. Незначну частку кредитного портфеля, а саме 1,2 %,
або 10,2 млн грн, складають кредити, надані на короткий термін (до 3 місяців).
У структурі загального кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС продовжують переважати споживчі кредити, частка яких складає 63,1 % від обсягу портфеля, або 519,3 млн грн. Частка
житлових кредитів становить 21,8 % портфеля, або 179,8 млн грн. Значну частку займають комерційні кредити — 7,8 %, або 63,9 млн грн. Кредитування ведення селянських і фермерських господарств
поки що має незначну частку в загальному обсязі виданих кредитів — 4,3 % (35,5 млн грн) і 2,9 %
(24,0 млн грн) відповідно.
Рис. 6. Структура кредитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Також варто звернути увагу на заборгованість за неповернутими та простроченими кредитами кредитних спілок-членів ВАКС, питома вага якої протягом року (з 01.10.2011 до 01.10.2012 р.) не перевищувала 13,8 % від усього кредитного портфеля (Рис. 5).
У структурі заборгованості все ще переважають прострочені кредити терміном понад 12 місяців,
однак їхня питома вага за рік зменшилась і станом на 01.10.2012 р. склала 56 % (64,1 млн грн). Значну частку заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами, а саме 21 % (23,7 млн грн)
складають прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість по кредитам від 3 до 6 місяців та від 6 до
12 місяців станом на 01.10.2012 р. склала 10 % (11,3 млн грн) та 13 % (14,9 млн грн) відповідно.

Рис. 7. Структура заборгованості КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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У 3-му кварталі 2012 р. загальний обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки зменшився на 1,9 %
та станом на 01.10.2012 р. склав 572,6 млн грн, але в порівнянні з початком 2012 року цей показник
збільшився на 1,8 % та на 2,5 % порівняно з аналогічним періодом 2011 року. При цьому зменшення
обсягу депозитного портфеля та кількості вкладників у кредитних спілках-членах ВАКС пов’язано із
затримкою видачі ліцензій Нацкомфінпослуг декількох кредитних спілок, що змусило фінансові установи відмовитись від надання послуги по залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки. Середня
сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок одного вкладника протягом року зросла на 11 % та станом 01.10.2012 р. склала 23,3 тис. грн.
Структура депозитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС також змінилась: частка довгострокових вкладів (внесків) на депозитні рахунки (понад 12 місяців) збільшилась і склала 320,3 млн
грн, або 55,9 % від суми загального депозитного портфеля; 39,4 %, або 225,6 млн грн займають середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців). Безстрокові та короткостокові вклади (до 3 місяців) в структурі загального депозитного портфеля становлять 2,6 % і 2 % (15,0 млн грн та 11,7 млн грн) відповідно.
Рис. 8. Динаміка зміни депозитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Загальний капітал кредитних спілок-членів ВАКС з 01.10.2011 до 01.10.2012 зріс на 39,8 млн грн
(19,6 %) і на 01.10.2012 р. становив 242,6 млн грн.
Структура капіталу кредитних спілок-членів ВАКС протягом року змінилася: збільшилась питома
вага резервного капіталу — з 64,9 до 65,4 %, питома вага пайового капіталу — з 23,4 до 26,4%. Частка
додаткового капіталу та нерозподіленого доходу зменшилась і на 01.10.2012 р. складала 5,3 і 2,9 %
відповідно (Рис. 9).
Рис. 9. Динаміка зміни капіталу
КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)
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Доходи кредитних спілок-членів ВАКС за 9 місяців 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом
2011 р. зросли на 10,2 % та становили 223,5 млн грн. За цей же період кредитні спілки збільшили свої
витрати, які за 3 квартали 2012 р. склали 200,7 млн грн.
Проте варто звернути увагу на те, що фінансовий результат з початку 2012 р. склав 22,8 млн грн,
що на 4,6 % більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 р.
Рис. 10. Динаміка доходів і витрат КС-членів ВАКС (за квартал)

Підсумовуючи, слід зауважити, що в 3-ому кварталі 2012 р. кредитні спілки-члени ВАКС продовжують демонструвати позитивну динаміку в більшості основних показників діяльності спілок, що є підтвердженням ділової активності КС на ринку.
Варто звернути увагу й на те, що, не зважаючи на фінансову нестабільність в Україні, за аналізований період спостерігається збільшення обсягу послуг кредитних спілок-членів ВАКС щодо надання
кредитів.
При цьому питома вага заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами в кредитному портфелі за цей же період не перевищувала 13,8 %.
Таке покращення якості кредитного портфеля протягом 9 місяців, як правило, відбувалось за рахунок більш жорсткішого моніторингу виданих кредитів, виваженої послідовної роботи кредитної спілки
з боржниками та більш тісною співпрацею кредитних спілок-членів ВАКС зі своїми членами.
Крім того, у 3-ому кварталі 2012 р. відбулось зменшення обсягів суми внесків (вкладів) на депозитні рахунки, в наслідок чого спостерігається зменшення депозитного портфеля кредитних спілок-членів
ВАКС.
Це відбулось, оскільки деякі кредитні спілки отримали із запізненням ліцензії Нацкомфінпослуг щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
У той же час, відбувається підвищення капіталізації та зменшення ризиків у діяльності спілок за
рахунок зростання капіталу та його складових, а саме резервного та пайового капіталів, що призводить до фінансування активів кредитних спілок за рахунок власних коштів.
Отже, збільшуючи обсяги кредитування своїх членів, покращуючи диверсифікацію активів і приділяючи більшу увагу якості кредитного портфеля, зростанню власного капіталу та фінансового результату, кредитні спілки-члени ВАКС підтверджують ефективність своєї роботи на ринку кредитної кооперації України.
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Рекомендації ВАКС
щодо внутрішнього аудиту (контролю)
в кредитній спілці
Матеріал підготувала Надія Йонссон, юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
Нагадуємо
9 січня 2012 набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо регулювання ринків фінансових послуг» вiд
02.06.2011 № 3462-VI (далі – Закон). Законом,
зокрема, внесено зміни до Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та доповнено його новою
статтею 15-1. Внутрішній аудит (контроль). Норма встановила зобов’язання фінансової установи організовувати та проводити внутрішній (аудит) контроль.
Частиною третьою Прикінцевих положень
Закону встановлено, що фінансові установи зобов'язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свою
діяльність у відповідність із вимогами цього
Закону. Тобто, кредитні спілки зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог
Закону до 8 січня 2013 року1.
Пропонуємо
Звернутися до статті 15-1 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»:
Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)
1. Вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову
особу для проведення внутрішнього аудиту
(контролю).
2. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:
1) нагляд за поточною діяльністю фінансової
установи;
2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової
установи;
3) перевірку результатів поточної фінансової
діяльності фінансової установи;
4) аналіз інформації про діяльність фінансової
установи, професійну діяльність її працівників,
1

випадки перевищення повноважень посадовими
особами фінансової установи;
5) виконання інших передбачених законами
функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за
діяльністю фінансової установи.
3. Структурний підрозділ або окрема посадова
особа,
що
проводить
внутрішній
аудит
(контроль), підпорядковується наглядовій раді, а
у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової ради, - вищому
органу управління фінансової установи та звітує
перед ними.
Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.
4. Законодавством з питань регулювання
окремих ринків фінансових послуг можуть бути
встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).
Слід зазначити, що після прийняття Закону
Нацкомфінпослуг не прийнято нормативноправових актів, які б встановлювали особливості
організації та проведення внутрішнього аудиту
(контролю).
Враховуючи викладене, кредитним спілкам
при організації та проведенні внутрішнього аудиту (контролю) на сьогодні слід керуватися вимогами Закону.
Крім того, можна скористатися Методичними
рекомендаціями щодо проведення внутрішнього
аудиту фінансових установ, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 27.09.2005 р.
N 4660 (додаються).
Рекомендації ВАКС:
1. Щодо утворення у складі кредитної
спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
Частиною першою статті 15-1 Закону встановлено, що вищий орган управління або наглядова
рада фінансової установи утворює в її складі
структурний підрозділ або визначає окрему поса-

Нагадування було розміщено в інформаційному ресурсі сайту ВАКС «Річний календар кредитної спілки».
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дову особу для проведення внутрішнього аудиту
(контролю).
Оскільки законодавство не містить положень,
в яких би ототожнювались поняття «наглядова
рада» та «спостережна рада», загальні збори можуть делегувати повноваження щодо утворення
у складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для
проведення внутрішнього аудиту (контролю) та
розгляд його (її) звітів спостережній раді.
У зв’язку з цим необхідно внести зміни до
Статуту та передбачити, що повноваження щодо
утворення в складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової
особи для проведення внутрішнього аудиту
(контролю) та затвердження його (її) звітів належать до компетенції загальних зборів членів кредитної спілки та може бути делеговане спостережній раді кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки.
Варто зазначити, що про ці дії ВАКС інформувала своїх членів у період перед проведенням
загальних зборів.
2. Щодо організації діяльності служби
внутрішнього аудиту (контролю).
З метою організації здійснення внутрішнього
аудиту (контролю) кредитна спілка може розробити та затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке може містити
такі розділи:
 цілі служби внутрішнього аудиту (контролю);

 основні завдання та функції служби внутрішнього аудиту (контролю);

 принципи діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю);

 статус і роль служби внутрішнього аудиту
(контролю);

 права та обов'язки служби внутрішнього аудиту (контролю);

 обсяги та напрями роботи служби внутрішнього аудиту (контролю);

 обов'язки посадової особи служби внутрішнього аудиту (контролю) із звітування;

 координація діяльності з іншими службами;
 підзвітність служби внутрішнього аудиту
(контролю).
Щодо діяльності служби внутрішнього аудиту пропонуємо передбачити таке:
Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) кредитної спілки здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки, зокрема, відповідає за
своєчасне виявлення та запобігання відхилен-
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ням, які перешкоджають законному та ефективному використанню майна та коштів кредитної
спілки.
До компетенції служби внутрішнього аудиту
повинні належати повноваження щодо:
— контролю за організацією та функціонуванням
системи бухгалтерського обліку;
— контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній наявності активів, їх
належним збереженням;
— експертизи фінансової та операційної діяльності;
— контролю за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових
послуг, та рішень органів управління фінансової установи
— підготовки оглядів діяльності кредитної спілки
та розробки рекомендацій щодо підвищення її
ефективності.
З метою забезпечення об'єктивного внутрішнього контролю кредитна спілка має встановлювати вимоги до кандидатів у службу внутрішнього аудиту, які б сприяли обранню (призначенню)
осіб з бездоганною репутацією. При цьому наявність в особи судимості за злочини проти власності; службові чи господарські злочини є одним із
факторів, який негативно впливає на її репутацію. З метою забезпечення високого рівня професійної кваліфікації таких осіб кредитна спілка
має встановлювати відповідні вимоги на рівні
внутрішніх документів. Доцільно, щоб ці особи
володіли спеціальними знаннями у галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та мали
необхідний досвід роботи, які б забезпечили можливість якісного виконання ними обов'язків.
Функціонально внутрішній аудитор не може
суміщувати свою діяльність з обов'язками працівника, на якого покладаються функції відповідального за проведення фінансового моніторингу.
Незалежність працівників служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) повинна забезпечуватися завдяки:
— підпорядковуванню її безпосередньо спостережній раді кредитної спілки;
— призначення та звільнення працівників служби внутрішнього аудиту спостережною радою
(головна правління за поданням спостережної
ради здійснює оформлення та припинення
трудових відносин);
— затвердженням внутрішніх документів, які
регулюють порядок формування та діяльності
служби внутрішнього аудиту спостережною
радою або загальними зборами;
— невиконання працівниками служби внутріш-
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нього аудиту обов'язків, які пов'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за
грошові кошти та матеріальні цінності. Документи, підготовлені за підсумками проведення контрольних заходів, мають бути негайно
передані до спостережної ради кредитної спілки для оперативного розгляду та реагування
на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні спостережної ради.
До основних обов'язків служби внутрішнього
аудиту (контролю) можна, зокрема, віднести:
— проведення перевірок з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи
внутрішнього контролю кредитної спілки;
— забезпечення організації постійного контролю
за дотриманням працівниками кредитної спілки встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками;
— проведення розгляду фактів порушень працівниками кредитної спілки чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових
актів Нацкомфінпослуг та внутрішніх документів, які регулюють діяльність кредитної спілки, ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності;
— інформування спостережної ради про недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства;
— розробка рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх
виконанням;
— забезпечення схоронності та повернення одержаних від структурних підрозділів кредитної
спілки документів на всіх носіях;
— забезпечення повноти документування кожного факту перевірки, оформлення письмових
висновків, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки та відповідні
рекомендації.
Проведення внутрішнього аудиту (контролю)
та оформлення результатів перевірки
Проведення перевірки діяльності кредитної
спілки здійснюється посадовою особою служби
внутрішнього аудиту (контролю) відповідно до
Положення про службу внутрішнього аудиту
(контролю) кредитної спілки.
Перевірки також можуть бути здійснені за
окремими дорученнями спостережної ради або

загальних зборів. При проведенні внутрішнього
аудиту (кон-тролю) структурних підрозділів
(відокремлених підрозділів, працівників) кредитної спілки можуть бути передбачені такі етапи
перевірки:
— отримання повної інформації про діяльність
структурного підрозділу (відокремленого підрозділу, працівника), що перевіряється;
— складання та виконання плану перевірки служби внутрішнього аудиту (контролю), в якому
повинні бути відображені мета та процедури
перевірки з урахуванням інформації про діяльність структурного підрозділу (відокремленого підрозділу, працівника), що перевіряється;
— проведення перевірки отриманої інформації
на суттєвість, оцінка ризику за операціями,
що допомагає визначитись, яку фінансову звітність необхідно проаналізувати, який розмір
вибірки використати і які види аналітичних
процедур провести;
— здійснення документального підтвердження
виконання всіх процедур проведення внутрішнього аудиту (контролю) шляхом підготовки
документації аудиторської перевірки;
— складання посадовою особою служби внутрішнього аудиту висновків та пропозицій щодо
результатів перевірки відповідних структурних підрозділів кредитної спілки (відокремлених підрозділів, працівників).
Висновок складається і підписується посадовою особою служби внутрішнього аудиту
(контролю) кредитної спілки, яка проводила перевірку.
У висновку викладаються виявлені недоліки та
порушення, що характеризують проведення відповідних фінансових операцій. Необхідно також
викласти причини, що створили умови для здійснення порушень, та надати свої пропозиції про
прийняття заходів щодо їх усунення.
Висновки
Отже, кредитній спілці для організації ведення
внутрішнього контролю (аудиту) слід зробити наступне:
 утворити у складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю)(див. п.1);
 розробити та затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (див. п.2).

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27.09.2005 р. № 4660
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Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" із метою встановлення рекомендацій щодо створення служби внутрішнього аудиту фінансової установи, її організаційного статусу, регламентування діяльності внутрішніми документами, компетентності, відносин із зовнішнім незалежним аудитором, здійснення планування, нагляду, перевірки та документування
внутрішнього аудиту Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, що додаються.
2. Рекомендувати фінансовим установам дотримуватись Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.
4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т. К.) узагальнювати
інформацію наглядових департаментів щодо впровадження цих Методичних рекомендацій в практику діяльності
фінансових установ.
Голова Комісії
В. Суслов
Протокол засідання Комісії
від 27 вересня 2005 р. № 169
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 вересня 2005 р. № 4660
Методичні рекомендації
щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ
Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ (далі — Методичні рекомендації) розроблені відповідно до пункту 7 частини першої статті 27 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і встановлюють рекомендації щодо створення служби внутрішнього
аудиту фінансової установи, її організаційного статусу, регламентування діяльності внутрішніми документами,
компетентності, відносин із зовнішнім незалежним аудитором, здійснення планування, нагляду, перевірки та документування внутрішнього аудиту.
1. Загальні положення
1.1. Дія цих Методичних рекомендацій поширюється на фінансові установи, державне регулювання яких здійснює
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі — Держфінпослуг).
В першу чергу рекомендується дотримуватись цих Методичних рекомендацій фінансовим установам:
- в яких частину управлінських повноважень делеговано на паралельні або нижчі рівні управління;
- які мають розгалужену мережу відокремлених структурних підрозділів;
- які надають фінансові послуги двох або більше видів.
1.2. Наведені нижче поняття вживаються в цих Методичних рекомендаціях у такому значенні:
внутрішній аудит — незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової установи, яка полягає
в проведенні перевірок та здійсненні оцінки, як правило, таких елементів:
- системи внутрішнього контролю фінансової установи;
- фінансової і господарської інформації;
- економічності та продуктивності діяльності фінансової установи;
- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог;
внутрішній аудитор — працівник служби внутрішнього аудиту;
внутрішній контроль — сукупність процедур, що здійснюються фінансовою установою і забезпечують:

- дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій фінансовою установою;

- достовірність та повноту інформації, яка надається наглядовим і виконавчим органам фінансової установи;
- збереження активів фінансової установи і її клієнтів;
- виконання планів фінансової установи;
зовнішній незалежний аудитор - аудитор, внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує повноту та достовірність звітності фінансової установи;
наглядовий орган фінансової установи - орган фінансової установи, до компетенції якого належать питання стратегічного управління та нагляду за діяльністю виконавчого органу фінансової установи і який не виконує функцій
виконавчого органу фінансової установи;
служба внутрішнього аудиту — структурний підрозділ фінансової установи, який здійснює внутрішній аудит, не
бере участі в операційній діяльності фінансової установи і є органом оперативного контролю наглядового органу
фінансової установи.
1.3. Внутрішній аудит фінансової установи проводиться з метою забезпечення контролю за:
- здійсненням діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, а також політикою бухгалтерського обліку та
внутрішніми процедурами, встановленими відповідними внутрішніми документами фінансової установи;
- здійсненням системного аналізу та оцінки діяльності фінансової установи на предмет її фінансової стійкості та
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платоспроможності;
- перевіркою та оцінкою ефективності заходів контролю за виконанням прийнятих рішень;
- оцінкою ефективності системи управління активами та зобов'язаннями, в тому числі оцінкою структури портфеля
активів та потенційних ризиків;
- своєчасністю, правильністю, повнотою та точністю відображення основної та іншої діяльності у звітності, передбаченій законодавством;
- управлінням ризиками, що виникають у процесі здійснення основної та іншої діяльності, та здійсненням моніторингу діяльності по їх мінімізації;
- діяльністю агентів та інших посередників та пов'язаних із цим ризиків при укладанні ними договорів від імені
фінансової установи;
- дотриманням встановлених Держфінпослуг обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують
ризики по операціях з фінансовими активами;
- відповідністю звітності фінансової установи вимогам, встановленим законодавством.
1.4. Обсяг і мета внутрішнього аудиту можуть змінюватися залежно від розміру, структури фінансової установи,
вимог її наглядового органу.
1.5. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого наглядовим органом фінансової установи.
1.6. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовому органу фінансової установи.
1.7. До виключної компетенції наглядового органу фінансової установи належить вирішення таких питань функціонування служби внутрішнього аудиту:
- затвердження положення про службу внутрішнього аудиту;
- затвердження обсягу, програми та частоти здійснення перевірок службою внутрішнього аудиту;
- розгляд та затвердження звітів служби внутрішнього аудиту та прийняття рішень щодо їх реалізації.
1.8. Самостійність та об'єктивність внутрішнього аудиту забезпечується:
- забороною виконавчому органу фінансової установи встановлювати будь-які обмеження або обов'язкові вимоги
щодо внутрішнього аудиту;
- безпосередньою підзвітністю служби внутрішнього аудиту наглядовому органу фінансової установи;
- забезпеченням відповідного рівня компетентності внутрішніх аудиторів;
- правом керівника служби внутрішнього аудиту звертатися з питань, що знаходяться в межах його компетенції, до
членів наглядового органу фінансової установи;
- відсутністю права виконавчого органу фінансової установи змістити з посади керівника служби внутрішнього
аудиту без згоди наглядового органу фінансової установи;
- встановленням меж, обсягів, програм та частоти здійснення перевірок службою внутрішнього аудиту виключно
наглядовим органом фінансової установи;
- забезпеченням захисту від стороннього доступу до інформаційної системи служби внутрішнього аудиту;
- недопущенням конфлікту інтересів внутрішніх аудиторів і членів наглядового та виконавчого органів фінансової
установи.
2. Регламентація діяльності служби внутрішнього аудиту
2.1. При проведенні внутрішнього аудиту служба внутрішнього аудиту має керуватись внутрішніми документами
фінансової установи, що регламентують такі питання:
1) організація внутрішнього аудиту, повноваження та завдання служби внутрішнього аудиту (положення про службу внутрішнього аудиту);
2) порядок надання фінансової послуги;
3) організація діяльності посередників, включаючи використання ними бланків суворої звітності;
4) організація обліку договорів надання фінансових послуг;
5) організація діяльності філій та представництв, включаючи облік та звітність, складання фінансової звітності;
6) політика бухгалтерського обліку та фінансової звітності, включаючи звітність на консолідованій основі;
7) політика податкового обліку фінансової установи;
8) організація зберігання документів фінансової установи;
9) організація зберігання, використання та списання бланків суворої звітності;
10) внутрішня політика щодо капіталу фінансової установи;
11) стратегія та процедури управління активами та зобов'язаннями фінансової установи, включаючи питання:
- ліквідності;
- диверсифікації;
- дотримання встановлених законодавством нормативів та інших обов'язкових норм;
- повноважень та відповідальності осіб, що здійснюють управління активами та зобов'язаннями фінансової установи;
12) внутрішня політика управління платоспроможністю та диверсифікацією ризиків;
13) внутрішня політика інвестування активів, у тому числі:
- питання захисту активів, які включають у себе купівлю та продаж активів на оптимальних умовах, оцінку втрат,
захист від ризику ліквідності, неплатоспроможності, розкрадання чи незаконного використання коштів;
- питання повноти та надійності інформації, дотримання правил обліку використаних ресурсів;
- питання дотримання вимог інвестиційної стратегії, в частині формування портфеля та його доходності, інвестиційних обмежень;
- питання підвищення якості управління активами;
14) внутрішня політика формування резервних та інших фондів фінансової установи та їх розміщення й обліку;
15) внутрішня політика контролю виконання управлінських повноважень, делегованих на паралельні або нижчі
рівні управління (відокремленим структурним підрозділам тощо) та повноважень, делегованих для забезпечення
надання двох або більше видів фінансових послуг;
16) внутрішня політика управління діяльністю агентів, у тому числі:
- питання проведення регулярних атестацій агентів і контролю за їхньою діяльністю та звітністю;
- питання ефективного контролю за потоками готівки;
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- питання розподілу завдань між агентами та службами фінансової установи, що відповідають за цінову політику;
17) порядок зберігання та захисту інформації, в тому числі:
- створення необхідних умов для зберігання конфіденційної інформації, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці;
- створення адекватної системи, що обмежує доступ працівників фінансової установи до конфіденційної інформації, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці;
- укладання письмових угод із працівниками фінансової установи та агентами щодо нерозголошення конфіденційної інформації, комерційної чи іншої охоронюваної законом таємниці;
- визначення переліку документів та інформації, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи іншу
охоронювану законом таємницю, а також порядок їх надання, обміну та зберігання.
18) інші питання, що належать до компетенції служби внутрішнього аудиту.
2.2. Положення про службу внутрішнього аудиту має містити такі розділи:
- завдання та функції служби внутрішнього аудиту;
- статус і роль служби внутрішнього аудиту;
- права та обов'язки керівника та інших працівників служби внутрішнього аудиту;
- вимоги щодо професійної підготовки та професійного досвіду керівника та інших працівників служби внутрішнього аудиту;
- обсяги та напрями роботи внутрішніх аудиторів;
- обов'язки внутрішніх аудиторів із звітування.
2.3. Положенням про службу внутрішнього аудиту має бути визначено такі повноваження служби:
1) мати необмежений доступ до всіх бухгалтерських документів, активів та структурних підрозділів фінансової
установи;
2) отримувати усно або письмово від керівників підрозділу, який перевіряється, необхідні пояснення, документи, а
також інші матеріали, пов'язані з внутрішнім забезпеченням діяльності цього підрозділу;
3) звертатися до будь-якого з працівників фінансової установи із запитаннями та отримувати письмові чи усні
пояснення, якщо це необхідно для ефективного виконання покладених на службу внутрішнього аудиту обов'язків;
4) визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками фінансової установи, вимогам чинного
законодавства України, нормативним актам та рішенням керівних органів фінансової установи, які визначають її
політику та стратегію, процедуру прийняття і виконання рішень, організацію обліку та звітності;
5) перевіряти розрахунково-касові документи, контракти, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а
за необхідності - наявність готівки та інших цінностей;
6) при виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками фінансової установи, надавати рекомендації наглядовому та виконавчому органу фінансової установи щодо прийняття
відповідних рішень щодо цих працівників;
7) мати можливість безпосереднього та невідкладного спілкування керівника служби внутрішнього аудиту з членами наглядового органу фінансової установи;
8) проводити операційний (управлінський) аудит із метою виявлення можливостей підвищення продуктивності
праці та усунення факторів неефективності;
9) інші повноваження відповідно до покладених на службу внутрішнього аудиту завдань.
2.4. Положенням про службу внутрішнього аудиту має бути також:
- встановлено вимоги до висновку внутрішнього аудитора;
- передбачено обов'язковість підготовки внутрішніми аудиторами письмових висновків після завершення кожної
перевірки;
- визначено осіб, яким надаються такі висновки, осіб, які відповідають за виконання рекомендацій внутрішніх
аудиторів, та механізм забезпечення виконання цих рекомендацій.
2.5. Керівник служби внутрішнього аудиту:
- розробляє положення про службу внутрішнього аудиту та внутрішні нормативні документи щодо проведення внутрішнього аудиту;
- організує роботу служби внутрішнього аудиту з виконання покладених на неї завдань;
- готує та надає наглядовому органу фінансової установи звіти про діяльність служби аудиту, пропозиції, рекомендації та проекти розпоряджень з питань вдосконалення системи внутрішнього контролю фінансової установи.
2.6. Служба внутрішнього аудиту звітує перед наглядовим органом фінансової установи не рідше ніж раз на рік,
надає йому висновки та пропозиції за результатами перевірок та на вимогу наглядового органу фінансової установи готує інформацію про виконання плану (графіка) проведення внутрішніх аудиторських перевірок.
3. Завдання та функції внутрішнього аудиту
3.1. Головними завданнями внутрішнього аудиту є:
1) перевірка та оцінювання внутрішнього контролю фінансової установи, моніторинг функціонування внутрішнього контролю та надання рекомендацій з його вдосконалення;
2) перевірка фінансової та господарської інформації, в тому числі звітності;
3) перевірка законності проведення фінансових та інших господарських операцій;
4) перевірка та оцінювання способів та методів, що застосовуються для визначення, виміру, класифікації фінансової та господарської інформації і складання звітності;
5) перевірка та оцінювання повноти, своєчасності та достовірності фінансової та іншої звітності;
6) перевірка дотримання принципів і процедур обліку, точності та надійності бухгалтерських записів;
7) перевірка стану бухгалтерського і управлінського контролю, пов'язаного зі збереженням цінностей;
8) перевірка операцій із цінними паперами;
9) перевірка інформаційних систем та систем контролю;
10) перевірка забезпечення комп'ютерної безпеки;
11) оцінювання економічної ефективності та продуктивності діяльності фінансової установи, включаючи перевірку
нефінансових заходів контролю;
12) оцінювання адекватності та ефективності системи управління ризиками, в тому числі пов'язаними з інвестиційною, кредитною, фінансовою діяльністю тощо;
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13) перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх документів, що встановлюють вимоги до
діяльності фінансової установи;
14) перевірка дотримання прийнятої політики, внутрішніх положень та інших внутрішніх вимог;
15) оцінювання ефективності виконання членами виконавчого органу та працівниками фінансової установи покладених на них обов'язків та надання рекомендацій щодо її підвищення.
3.2. Служба внутрішнього аудиту відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює експертну оцінку економічної політики фінансової установи за допомогою проведення внутрішніх перевірок та аналітичного тестування;
2) здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та процедур;
3) здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується у фінансовій установі та використовується наглядовим та виконавчим органом при прийнятті рішень;
4) здійснює перевірку та оцінку контролю за станом та збереженням активів;
5) оцінює якість виконання внутрішньосистемних контрольних процедур;
6) здійснює аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та обробки інформації;
7) оцінює забезпечення користувачів інформацією про реальний фінансовий стан установи, достовірність облікових та звітних даних;
8) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
4. Вимоги до професійної компетентності внутрішніх аудиторів
4.1. Служба внутрішнього аудиту комплектується професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі
виконувати покладені на них функціональні обов'язки.
Внутрішні аудитори повинні володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, законодавства щодо діяльності фінансової установи, фінансового, організаційного менеджменту тощо.
Вимоги щодо професійної підготовки та професійного досвіду працівників служби внутрішнього аудиту встановлюються положенням про службу внутрішнього аудиту.
4.2. Наглядовий орган фінансової установи має заохочувати внутрішніх аудиторів до постійного підвищення професійної кваліфікації.
5. Проведення внутрішнього аудиту
5.1. Попередню оцінку обсягу проведення внутрішнього аудиту проводить наглядовий орган фінансової установи.
5.2. Складання плану внутрішніх аудиторських перевірок на рік проходить, як правило, такі етапи:
- визначення напрямків діяльності фінансової установи, які перевірятимуться в наступному році;
- оцінка рівня ризику за кожним напрямком діяльності;
- аналіз інформації, яка є в розпорядженні служби внутрішнього аудиту за даними напрямками діяльності фінансової установи, зокрема стосовно якості систем внутрішнього контролю, що забезпечують зниження рівня ризику;
- формування пропозицій щодо обсягів, періодичності та послідовності перевірок.
5.3. Після затвердження наглядовим органом фінансової установи обсягів, періодичності та послідовності перевірок керівник служби внутрішнього аудиту призначає для їх проведення внутрішніх аудиторів, які є найбільш професійно підготовленими для виконання завдання та у яких не виникає конфлікту інтересів при виконанні завдання.
5.4. Крім планових перевірок, внутрішній аудит може проводитись:
- за рішенням наглядового органу фінансової установи про аудит певних напрямків діяльності, навіть якщо притаманні їм ризики оцінюються як невисокі;
- на запит на проведення аудиту, направлений зовнішніми регулюючими чи контролюючими органами.
5.5. Об'єкти внутрішнього аудиту:
- господарські операції;
- правила і процедури, згідно з якими здійснюються ці операції та їх дотримання;
- ефективність здійснення господарських операцій та оцінка ризиків;
- рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності фінансової установи;
- внутрішня та зовнішня бухгалтерська, фінансова та податкова звітність фінансової установи, адекватність відображення в ній результатів господарської діяльності;
- організація бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням
фінансової установи;
- управління трудовими та матеріальними ресурсами фінансової установи;
- інші об'єкти відповідно до завдань внутрішнього аудиту.
5.6. Проведення позапланових перевірок узгоджується службою внутрішнього аудиту з наглядовим органом фінансової установи.
План проведення планових перевірок доводиться безпосередньо структурному підрозділу, який підлягає перевірці.
5.7. Програма аудиторської перевірки розробляється та затверджується керівником служби внутрішнього аудиту
після попереднього погодження з наглядовим органом фінансової установи.
6. Відносини із зовнішнім незалежним аудитором
6.1. Цілі внутрішнього аудиту відрізняються від цілей зовнішнього аудиту, призначенням якого є надання незалежного висновку щодо фінансових звітів фінансової установи.
6.2. Незалежний зовнішній аудитор фінансової установи може використовувати результати роботи внутрішнього
аудитора.
6.3. Внутрішній аудитор не несе відповідальності за використання незалежним зовнішнім аудитором фінансової
установи результатів його роботи.
7. Заключні положення
Дотримання фінансовою установою цих Методичних рекомендацій є показником впровадження найкращої практики забезпечення ефективної і безпечної діяльності з надання фінансових послуг.
Заступник Голови Держфінпослуг
Т. К. Мосійчук
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Заповнення касових ордерів
у кредитних спілках
Юлія Фок, помічник адвоката (м. Тернопіль)
Регулювання порядку ведення касових операцій у національній валюті України здійснюється Положенням про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженим
постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення).
Згідно з п.1.2 цього Положення касовий ордер — це первинний документ (прибутковий або
видатковий касовий ордер), що застосовується
для оформлення надходжень (видачі) готівки
з каси.
При зверненні кредитної спілки до суду з позовом про стягнення заборгованості по протермінованих кредитах, адвокати чи представники
недобросовісних позичальників нерідко намагаються витребувати від спілки копію видаткового
касового ордера. Якщо в касовому ордері виявляються помилки, то відповідач намагається побудувати на них тактику свого захисту з метою
уникнення сплати отриманих коштів.
Також правильність оформлення касових ордерів перевіряється під час податкових перевірок. Податкова служба, у випадку неналежного
оформлення касового ордеру, може поставити
під сумнів проведену господарську операцію.
Обов’язкові реквізити касових ордерів можна
визначити безпосередньо з самої форми прибуткового/видаткового касового ордеру, затвердженої у Додатку № 2 (типова форма КО-1), № 3
(типова форма КО-2) до Положення.
Касовий ордер, як первинний документ
(згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV) містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення, і відсутність хоча б одного із обов’язкових
реквізитів є причиною визнання його недійсним.
Саме тому, питання правильного оформлення
обов’язкових реквізитів, зокрема, такого як
«підпис», зумовлює актуальність цього питання.
Згідно з п. 3.11 Положення, оформлення касового ордеру та його реєстрація, до моменту передачі до каси, у журналі реєстрації прибуткових
і видаткових касових документів, здійснюється
не касиром, а бухгалтером. У разі, якщо у відокремленому підрозділі кредитної спілки відсутній
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бухгалтер, то голова правління може надати повноваження на оформлення касового ордеру керівнику філії чи відділення або касиру.
Прибуткові касові ордери і квитанції до них,
а також видаткові касові ордери мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору
чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою
друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи
іншими способами, які забезпечили б належне
збереження цих записів протягом установленого
для зберігання документів терміну.
Після оформлення касового ордеру, бухгалтер
несе його на підпис керівництву.
Пунктом 3.3 Положення встановлено, що прибуткові касові ордера підписує головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником підприємства.
Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який
на це уповноважений керівником.
Видатковий касовий ордер, на відмінну від
прибуткового, згідно з п. 3.4 Положення, підписують керівник і головний бухгалтер або працівник,
уповноважений на це керівником.
Тому, при наявності в кредитній спілці посад
головного бухгалтера і касира, голова правління
не має права одноосібно підписувати касові документи.
Право заповнення реквізиту «підпис керівника» має не лише керівник — голова правління.
Оскільки, згідно зі ст. 237 Цивільного кодексу
України представництво інтересів може здійснюватись не лише на підставі закону, але й на підставі довіреності, то заступник голови правління
чи керівник відокремленого підрозділу кредитної
спілки можуть підписувати видаткові касові ордери за умови наділення їх відповідними повноваженнями та закріплення цих повноважень внутрішніми документами.
Реквізит «Підпис керівника» не заповнюється
лише в єдиному випадку, а саме, коли на доданих
до видаткових касових ордерів документах,
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заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника.
Щодо реквізиту «Підпис головного бухгалтера»,
то у всіх випадках він повинен бути обов’язково
заповнений головним бухгалтером або особою,
уповноваженою керівником кредитної спілки.
Така особа може бути уповноважена наказом
голови правління та/або відповідною довіреністю. Сьогодні чинне законодавство не забороняє
касиру мати повноваження на підпис касового
ордера двічі (як особа, уповноважена головою
правління, і як безпосередньо касир).
Згідно з п. 3.5. Положення, у разі видачі окремим фізичним особам готівки за видатковим касовим ордером касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його
найменування та номер, ким і коли він виданий.
Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнильну або
кулькову ручку з чорнилом темного кольору.
Відповідно до п. 3.6. Положення, видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній
у видатковому касовому ордері.
Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, яка не має змоги у зв'язку з хворобою або з
інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені
та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, якій
довірено одержати готівку.
Видача готівки за довіреністю проводиться
відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.5
Положення. Довіреність залишається в касира і
додається до видаткового касового ордера.
У касових ордерах зазначається підстава для
їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.
Виправлення в касових ордерах і видаткових
відомостях забороняються. Приймання і видача
готівки за касовими ордерами може проводитися

тільки в день їх складання. Касові ордера після
одержання чи видачі готівки за ними, підписуються касиром із проставленням відбитку штампа або напису «Оплачено» та зазначенням дати
(число, місяць, рік).
У випадку тимчасової відсутності касира право підпису має особа, яка виконує його функції,
згідно з наказом голови правління.
Виносити з приміщення підприємства касові
документи дозволяється тільки за наявності письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені
документи обов'язково мають бути повернуті до
приміщення підприємства.
Довідки за касовими документами (підписані
керівником і головним бухгалтером) видаються
відповідним органам на їхню вимогу у випадках,
передбачених законодавством України.
Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених законодавством України.
Оскільки згідно з п. 3.11 Ліцензійних умов
провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, що затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003
р. № 146, кредитна спілка зобов'язана зберігати
укладені договори про надання фінансових послуг не менше п’яти років після виконання взаємних зобов’язань, то й підтверджуючі проведення
цих операцій касові ордери рекомендуємо зберігати такий же термін.
Слід зазначити, що згідно зі ст. 164-2 Кодексу
про адміністративні правопорушення України, за
помилки, допущені при веденні касової документації, передбачена відповідальність у вигляді
штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а відповідно до
п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 24.05.95 р. № 88, відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах несуть особи, які склали та підписали їх.
Виконання ж первинних документів, що суперечать нормативно-правовим актам, забороняється.
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З Новим роком
і Різдвом Христовим!
Шановні читачі «Вісника кредитної кооперації»!
Ще один рік минає. У ньому залишається багато подій, що сталися
на української ринку кредитної кооперації. Ми з вами переживали
ці події: хтось був їхнім учасником, а хтось читав про них на сторінках
цього видання. Проте всі ми разом написали ще кілька сторінок історії
кредитних спілок. Відчувається схвилювання від того, що ми причетні
до вчинків, про які згодом говоритимуть й які будуть оцінювати наші
послідовники.
Щиро бажаємо кожному в новому році зробити багато гарних справ,
що надихатимуть прийдешні покоління й змусять пишатися своїм
народом і країною!

