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ПРО ГОЛОВНЕ

ВАКС і 2013 рік:
напередодні змін
У

листопаді виповнилося 10 років з першого засідання Правління асоціації. У березні
2014-го ВАКС святкуватиме 10-річчя з моменту її державної реєстрації. Яким був
рік, що минув, для нашого, найбільшого на українському ринку, об’єднання кредитних
спілок?

Розпочали з низького старту
2012-ий закінчився тезою: «Законодавство
про кредитні спілки потребує змін». Вона й визначила пріоритетні напрямки роботи нашої
асоціації на 2013 рік.
Уже в січні ВАКС повернулася до обговорення ініціатив держаних органів стосовно внесення змін до чинного Закону України «Про кредитні спілки». А оскільки першим виконавцем на
той час пункту 24 «Національного плану дій» був
призначений Національний банк України, створився трикутник, де другою стороною виступила
Нацкомфінпослуг, а третьою — кредитні спілки.
Власне, «за» зміни в основному профільному
законі були й самі учасники ринку, проте головне питання: чи співпадають плани тих, кому
змінювати закон, і тих, кому його потім виконувати?
Завданням ВАКС було й залишається зробити
так, щоб між чиновниками та кредитними спілками відбувався діалог, конструктивна розмова.
А ще важливо отримати результат, який би задовольнив і державу, і споживачів, і кредитній кооперації надав змогу працювати й розвиватися.
12 березня на офіційному сайті Президента
України опублікували Указ (№ 128/2013), яким
глава держави затвердив Національний план дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава».
Про розвиток системи кредитної кооперації
було зазначено в п. 20.1: «Внесення на розгляд
Верховної Ради України проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
та розвитку національної системи кредитної кооперації, передбачивши, зокрема:
— запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій

кредитних спілок з урахуванням фінансових
та операційних ризиків;
— удосконалення системи державного
регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення;
— створення можливості перетворення
протягом трьох років кредитних спілок, які
залучають вклади населення, у кооперативні банки, визначення мінімального розміру
статутного капіталу та переліку банківських операцій для таких кооперативних банків;
— запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних спілок із ринку фінансових послуг;
— запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок з метою підтримання фінансової стабільності кредитних
спілок та забезпечення дотримання ними
правил поведінки на ринку фінансових послуг;
— створення умов для функціонування
другого рівня системи кредитної кооперації».
Відповідальними за прийняття Закону України з питань, перерахованих у підпункті 20.1,
призначено Національний банк України та Нацкомфінпослуг. Термін виконання — липень
2013 р.
Часу було обмаль, а опрацьовувати вбачалося
багато. Нацбанк і Нацкомфінпослуг готували
проекти змін до чинного головного закону про
кредитні спілки.
Національний банк запропонував кредитним
спілкам, які хочуть працювати з депозитними
вкладами, приєднатися до банківської системи
та перетворитися в кооперативні банки.
На думку ВАКС, цей проект був цікавим і високопрофесійним, але не гармонізувався з природою самих кредитних спілок.
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Саме тоді ВАКС почала докладати всіх зусиль, щоб показати виконавцям пункту 20.1
Указу Президента якими є кредитні спілки, їхню
суть і соціальну значимість.
Під час офіційних і робочих зустрічей, у листах і зверненнях ВАКС наголошувала на економічній
доцільності
існування
кредитнокооперативного руху в Україні, а також доводила, що для понад мільйона фінансово незахищених громадян, особливо в сільській місцевості,
кредитні спілки залишаються чи не єдиним джерелом доступу до фінансів.
Ще один спосіб показати, чого можна досягти
при вдосконаленні законодавства, що регулює
діяльність кредитних спілок, — продемонструвати реформовану систему в дії.
Для цього, завдяки підтримці Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в
рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» GIZ/DGRV, представники Координаційного центру впровадження економічних реформ
при Президентові України, Нацбанку та Нацкомфінпослуг, ВАКС, ПЗВ й УОКС відвідали
Литовську Республіку.
Там українська делегація взяла участь у робочих зустрічах у Центральному банку Литви, Ли-

товському Парламенті, Фонді гарантування вкладів вкладників банків та кредитних спілок, Фонді
гарантування сільськогосподарських і фермерських виробників, Фонді гарантування малого та
середнього бізнесу, Центральній кредитній спілці
й Асоціації Литовських кредитних спілок.
Також учасники завітали до кількох кредитних спілок.
Під час зустрічей, проведених на високому
професійному рівні, обговорювали фінансову
систему Литви, зокрема, правовий статус, місце
й роль кредитних спілок у ній; державне регулювання та особливості нагляду за литовськими
кредитними спілками; систему гарантування
вкладів у Литві (особливості гарантування депозитів членів кредитних спілок, історію виплат по
депозитах членів кредитних спілок); роль Центральної кредитної спілки в системі гарантування депозитів членів кредитних спілок; причини
й цілі участі Міністерства фінансів Литви в капіталі Центральної кредитної спілки; підтримку
державою національних фінансових інституцій
кредитних спілок.
Щоб пояснити, наскільки в реальності заплановане реформування ринку (у тому числі позбавлення українських кредитних спілок права залучати внески (вклади) населення на депозитні ра-

Кредитні спілки «за» зміни в основному
профільному законі
хунки) призведе до зміни його кооперативної
природи, ВАКС звернулася до Президента України та світової спільноти.
Так у листі від 1 липня 2013 року ми звернули увагу пана Віктора Януковича на те, що сама
ідея позбавлення кредитних спілок права залучати вклади від своїх членів суперечить світовій
практиці та загально визнаній класичній моделі
такого роду кредитних кооперативів.
Крім того, ВАКС навела висновки Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування обставин і причин сучасного стану справ у системі кредитної кооперації, яка
в своєму звіті в грудні 2010 року констатувала,
що «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
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були невиправдано позбавлені будь-якої державної підтримки, хоча мова йшла про інтереси мільйонів їхніх членів — громадян України».
За неупередженою оцінкою можливих шляхів
подальшого реформування української системи
кредитної кооперації ВАКС 3 липня звернулася
до Світового банку — директора Світового банку
по Україні, Білорусі та Молдові (регіон Європи та
Центральної Азії) Чімяо Фан.
Також до оновлення законодавства, яке регулює діяльність українських кредитних спілок,
ВАКС запропонувала приєднатися членам Української
світової
кооперативної
ради
(лист
від 25 липня 2013 р.), Голові Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Бродському М. Ю. (лист
від 3 липня 2013 р.), Міністру юстиції України
Лукаш О. Л. (листі від 9 липня 2013 р.) та Голові
Комітету з питань податкової та митної політики,
народному депутату України пану Хомутинніку В. Ю. (лист від 12 липня 2013 р.).
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

1 серпня в процес втрутилася Адміністрація
Президента України. АПУ запропонувала Нацбанку та Нацкомфінпослуг доопрацювати законопроект з урахуванням ключових концептуальних застережень. На думку АПУ, першочерговими завданнями в реформуванні ринку кредитної
кооперації мали стати:
— запровадження більш жорсткої системи
нагляду та контролю за дотриманням і виконанням основних показників діяльності кредитних
спілок, а в разі невиконання встановлених нормативів запровадження санкцій. Запровадження диференційованих регуляторних вимог для
окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків. При
цьому кредитні спілки, що залучають депозити,
повинні мати більш жорсткі вимоги та нормативи з обов’язковою умовою належного контролю
за їх дотриманням з боку Уповноваженого органу, у тому числі вимоги до мінімального капіталу
(наприклад 1,5 млн гривень), періодичність звітування та розкриття інформації ними повинна
бути максимально наближена до банків;
— скасування можливості створення та існування кредитних спілок на базі громадських організацій та обмеження діяльності кредитних
спілок проживанням її членів на території однієї
адміністративно-територіальної одиниці, одним
місцем роботи, навчання, приналежності до релігійної організації, членством в кооперативі чи
об’єднані співвласників багатоквартирних будинків;
— проведення інвентаризації на ринку кредитної кооперації шляхом обов’язкового переліцензування;
— запровадження обов’язкової участі всіх КС
у саморегулівних організаціях з чітким визначенням вимог до таких організацій (мінімальна
кількість членів, технологічні вимоги для належного прийняття та обробки звітності КС, обов’язкове створення в рамках СРО системи гарантування депозитів членів КС, наявність системи
внутрішнього аудиту тощо). Необхідність участі
в СРО дасть можливість здійснювати додатковий контроль за дотриманням КС правил поведінки на ринку фінансових послуг, забезпечити
прозорі умови їх діяльності та дозволить зменшити обсяг ресурсів (у тому числі людських),
необхідних для здійснення нагляду регулятором.
Крім того, СРО мають бути наділені функціями
щодо запровадження професійних вимог до керівників кредитних спілок, запровадження вимог до спеціального програмного забезпечення
кредитних спілок та контролю за їх дотриманням;
— запровадження обов’язкової участі в системі гарантування депозитів, створеної СРО,

для КС, що залучають депозити;
— створення умов для функціонування кооперативних банків, в які матимуть можливість
перетворитися кредитні спілки зі значним капіталом (наприклад 12 млн гривень), що будуть мати можливість надавати весь спектр банківських
послуг.
Отже, пошук оптимальних для ринку рішень
продовжився. І наприкінці 2013-го за результатами численних робочих зустрічей і кропіткої
роботи, за участі представників профільних
об’єднань, було напрацьовано проект змін і доповнень до чинного Закону України «Про кредитні
спілки».
У проекті закріплено таке:
— ліцензії на видачу кредитів і залучення депозитів кредитним спілкам будуть надавати безстрокові;
— статус неприбутковості кредитних спілок
буде збережено;
— малі та середні підприємства, фермерські
господарства, ОСББ, кооперативи зможуть брати
участь у кредитних спілках;
— кредитні спілки зможуть надавати інші
послуги, у тому числі агентські по страхуванню,
переказу коштів, сплаті комунальних платежів
тощо;
— компромісне рішення щодо проведення
загальних зборів, добровільності ведення ощадних книжок, відсутності мінімального розміру
пайового внеску.
Також проектом передбачено:
— можливість кредитної спілки працювати
з депозитами за умови, що розмір її капіталу не
менший ніж 1 млн грн;
— за підтримки держави створення фонду
гарантування вкладів кредитних спілок при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
— обов’язкова участь кредитних спілок у саморегулівній асоціації.
«Увесь рік ми шукали порозуміння та компроміси і наприкінці 2013-го сіли за круглий стіл
і спільно опрацювали постатейно запропонований проект змін до закону. Ми сперечались, доводили один одному свої думки, погоджувались і
знов сперечались, але у більшості питань ми
почули один одного. Під час обговорення гострих і
болючих для кредитних спілок питань щодо подальшої діяльності ми намагалися врахувати всі
наслідки введення кожної норми запропонованих
змін до Закону України «Про кредитні спілки».
Хочеться відзначити, що діалог відбувався
насправді, не на папері, що регулятор проявив
небайдужість і зацікавленість у тому, щоб зміни
максимально відповідали реаліям й допомогли
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ринку перейти на якісно новий рівень розвитку.
І, на нашу думку, це була наша маленька перемога, перемога у встановленні порозуміння та
бажанні всіх зацікавлених сторін знайти рішення, які б задовольнили й інтереси держави, і споживачів, і нас — представників ринку.
З такими результатами й таким настроєм
ми увійшли в 2014 рік. Ми не очікуємо, що цей
рік буде простим, адже зроблено тільки перший
крок у роботі із законопроектом, попереду ще
його погодження та відстоювання у Верховній
Раді. Але настрій є, і посилює його віра в те, що
й у 2014-му ми переконливо продовжимо свій
шлях розвитку й укріплення професійних позицій», — так коментують останні події 2013-го у
Всеукраїнській асоціації кредитних спілок та
Об’єднанні кредитних спілок «Програма захисту
вкладів».

Законодавче оновлення триває
Крім роботи над змінами до головного для ринку закону, протягом року ВАКС постійно готувала й надавала до державних органів пропозиції
та зауваження до низки нормативних актів.
Зокрема, перші такі документи були оприлюднені на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг вже
в січні 2013-го:
8 січня — проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг» (з метою приведення
у відповідність з діючим законодавством змінених найменувань закону, органу ліцензування та
ліцензій (сертифікатів), а також введення визначення поняття «підтримка (супроводження) комплексної інформаційної системи).

Наприкінці 2013-го було напрацьовано
проект змін і доповнень до чинного
Закону України «Про кредитні спілки»
8 січня — проект розпорядження «Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового
моніторингу суб’єктів первинного фінансового
моніторингу, державне регулювання і нагляд за
діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг, та
визнання такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень Держфінпослуг».
10 січня — проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України». Проектом Змін замість подання до уповноваженого органу виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців або копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної
особи-суб’єкта підприємницької діяльності чи
копії довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідченої нотаріально або органом, який
видав оригінал документа, а також надання інформації щодо документів про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особисуб’єкта підприємницької при заповненні документів, передбачається подання друкованої сторінки з веб-сайту Єдиного державного реєстру
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юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
з інформацією про заявника, завізованої його
керівником (подається заявником за бажанням).
17 січня — проект розпорядження «Про затвердження Положення про включення кредитних спілок до Державного реєстру фінансових
установ», яким уточнюються вимоги до кредитної
спілки, яка має намір набути статусу фінансової
установи, вимоги до оформлення та порядок подання документів, необхідних для включення
кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ та видачі (переоформлення, видачі
дубліката, анулювання) свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи, внесення інформації про
відокремлені підрозділи кредитної спілки до Державного реєстру; також уточнюється процедура
виключення кредитної спілки з Державного реєстру.
22 січня — проект розпорядження «Про затвердження Порядку проведення перевірок
з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України».
22 січня — проект Закону України «Про вне-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ПРО ГОЛОВНЕ

сення змін до статей 41 і 43 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
На думку розробника, реалізація цього закону
мала створить правові основи для відповідальності фінансових установ за створення перешкод
для виконання посадовими особами Держфінпослуг покладених на них обов’язків, в тому числі
в процесі проведення інспекцій. Крім того, мали
бут визначені дієві санкції за ненадання споживачеві фінансових послуг необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про умови
надання фінансових послуг, що сприятиме протидії шахрайству з боку надавачів небанківських фінансових послуг.
Далі протягом 2013-го було оприлюднено ще
багато законопроектів, які мали внести зміни
в правила роботи на ринку кредитних спілок.
Серед найбільш знакових такі:
— Член депутатської фракції Партії регіонів
у Верховній Раді України Сігал Є. Я. 26 лютого
зареєстрував законопроект № 2401 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
банківських вкладів фізичних осіб». Законопроект стосувався внесення зміни до Податкового
кодексу України, які передбачають запровадження механізму оподаткування доходів
фізичних осіб, отриманих у вигляді процентів на поточні або депозитні (вкладні) банківські рахунки, вклади (депозитні) до небанківських фінансових установ з 1 січня
2014 року ставкою в 25 відсотків.
— Законопроект «Про кредитні рейтинги та діяльність рейтингових агентств», зареєстрований
у Верховній Раді 25 червня 2013 р. під номером
2422а (внесений депутатами Мошаком С. М.,
Кунченком О. П.). Відповідно до Пояснювальної
записки законопроект передбачав встановити правові засади визначення кредитних
рейтингів та їх використання, державного
нагляду (контролю) за діяльністю рейтингових агентств на території України. Цим
законопроектом пропонується внести зміни, зокрема, до частини першої статті 21 Закону
України «Про кредитні спілки», доповнивши її
новим абзацом такого замісту: «Загальний обсяг
внесків (вкладів) від фізичних осіб, прийнятих та
залучених кредитною спілкою, що не має чинного кредитного рейтингу, визначеного рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються на ринку страхових та інших
фінансових послуг, не повинен перевищувати
розміру капіталу цієї кредитної спілки».
— Народний депутат України Омельченко В. П.
3 липня вніс до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення бази оподаткуван-

ня» (реєстраційний номер 2494а). Цим законопроектом було запропоновано врегулювати ряд
питань, серед яких виключити, для цілей оподаткування, з переліку неприбуткових організацій (установ) кредитні спілки.
— Народний депутат Ар’єв В. І. 28 серпня вніс
на розгляд до Верховної Ради України законопроект «Про Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб» (реєстраційний номер 3132).
Відповідно до Пояснювальної записки до цього
законопроекту, пропонується створити Фонд
гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб, який має здійснювати відшкодування неповернених вкладів та компенсаційних виплат інвесторам-фізичним особам,
які втратили свої кошти внаслідок недостатності коштів у фінансовій установі.
ВАКС постійно супроводжувала ці й інші документи, готувала й подавала зауваження та
пропозиції, брала участь у засіданнях численних
робочих груп, офіційних зустрічах, проводила
консультації та відвідувала наради, що переконало законотворців у активній позиції ринку й бажанні кредитних спілок підвищувати професійні
стандарти своєї діяльності.
З 18 липня, коли відбулося перше відкрите
засідання з моменту створення Нацкомфінпослуг, і донині ВАКС бере активну участь у кожному засіданні регулятора, на яке виносять питання кредитної кооперації. При цьому найчастіше
ВАКС — єдиний представник кредитних спілок.
Нагадаємо, станом на кінець 2013 року, на
ринку кредитної кооперації в Україні працює дві
великі асоціації. За чисельністю учасників вони
представляють 281 кредитну спілку: ВАКС —
143, НАКСУ — 138 (загалом, за даними Нацкомфінпослуг, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу працювало 628). При цьому, за низкою показників питома вага кредитних спілок-членів ВАКС
займає половину ринку кредитної кооперації
в Україні.
А ще МСФЗ — не раніше 2015-го
Темою, яка супроводжувала весь 2013-ий,
стала й перспектива переходу кредитних спілок
на міжнародні стандарти фінансової звітності.
ВАКС у своїх листах протягом 2013 року просила Міністерство фінансів України, Нацкомфінпослуг і Кабінет Міністрів України або скасувати
вимогу щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності кредитними спілками
з січня 2014 року, або відстрочити термін їх
впровадження для кредитних спілок до прийняття змін у відповідному законодавстві.
При цьому, ВАКС наголошувала, що найближчим часом очікує на зміни в законодавстві про
кредитні спілки: «Такі зміни, за умови їх прий9
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няття, будуть мати велике суспільне значення
та суттєво вплинуть на розвиток існуючої системи кредитної кооперації в Україні і, відповідно, на статус кредитних спілок як складового
елементу ринку фінансових послуг».
І звернення ВАКС знайшли підтримку державних органів: Кабмін своєю Постановою від
7 листопада 2013 р. № 820 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р.
№ 911» переніс терміни складання фінансової
звітності та консолідованої фінансова звітність
за міжнародними стандартами фінансової звітності кредитними спілками на 01.01.2015 р.
Яких зусиль коштують помилки… або дещо
про кооперативний імідж
І ще раз про те, чого наразі бракує кредитним спілкам, — про відновлення ділової репутації й подолання стереотипів.
З березня 2013-ого й до нині ВАКС докладає
чимало зусиль, щоб виправити прикру помилку,
якої припустилися журналісти й постраждалі від
дій приватного підприємства «Грандфінресурс» (програма «Альянс Україна»).
Заяви, прес-конференції, листи з вимогою
спростувати неправдиву інформацію про кредитні спілки на телеканали й у друковані видання,
постійні пояснення й доведення: це приватне
підприємство — не кредитна спілка й жодного
відношення до кредитно-кооперативного руху
немає. Проте двох сюжетів у новинах загальноукраїнських телеканалів виявилося достатньо,
щоб журналісти один за одним почали називати
ПП саме кредитною спілкою. Не допомогли навіть заяви ГУМВС України в Донецькій області
та Нацкомфінпослуг, зроблені практично одразу
після встановлення форми власності підприємства.
Звісно, ця ситуація не найкраще характеризує фаховість вітчизняних журналістів, однак
перекладати всю вину на них, напевно, не правильно. Скоріше варто визнати — професійна
репутація кредитних спілок, яка зазнала чималих втрат під час останньої фінансової кризи,
потребує неабиякої уваги з боку самих кооператорів. Перші спроби об’єднати зусилля спілок
і разом працювати в цьому напрямку зробила
ВАКС — через акцію «День відкритих дверей»
у Міжнародний день кредитних спілок. 2013
року ВАКС також оголосила акцію «Місяць ощадності від кредитних спілок». Сутність цих й інших схожих заходів полягає в тому, щоб за допомогою просвітництва, уроків фінансової грамотності, благодійництва, підтримки громадськості
показати українцям, у тому числі журналістам і
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чиновникам, якими насправді є кредитні спілки.
Поки що не всі спілки беруть участь у таких заходах, не всі вважають за потрібне вкладати ресурси в формування свого позитивного іміджу.
Однак, триматися впевнено на фінансовому
ринку без цього сьогодні не виходить — такі реалії, і до них потрібно правильно ставитися, а не
намагатися робити вигляд, що для кредитної кооперації існують якісь інші правила гри в світі,
де інформаційні війни стали буденним явищем.
Наразі потрібно вибудовувати правильну інформаційну політику, щоб врешті-решт позбавити українське суспільство відомих стереотипів,
адже вони змушують пов’язувати кредитні спілки з будь-якою псевдо-фінансовою установою.
Українська кредитна кооперація повинна відновити свій соціально спрямований статус, щоб як
і в багатьох країнах спілки знову асоціювали
з можливістю отримати доступні фінансові послуги: без прихованих комісій, страхових платежів, оформлення неймовірної кількості документів і (!!!) за прийнятною (для українських реалій)
ефективною ставкою.
Дійсно, у кредитних спілок багато переваг,
однак більшість українців може про них так і не
дізнатися, якщо кооператори не почнуть про це
говорити голосно!
Робота не стоїть на місці:
орієнтуємося на сільгоспвиробників
і підвищуємо капіталізацію
Поки законотворці оновлювали правила гри
на ринку, а журналісти розбиралися в тенденціях
української кредитної кооперації, кредитні спілки-члени ВАКС стали тісніше співпрацювати
з фермерами й сільгоспвиробниками, підвищили
свою капіталізацію й освоїли нові напрямки кредитування та залучення коштів українців.
Протягом року ВАКС аналізувала звітність
членів асоціації, що дозволяє підбити головні підсумки року.
У І кварталі 2013-го кредитні спілки-члени
ВАКС збільшили середній розмір кредиту, а на
навчання, лікування й інші споживчі потреби
видали понад 200 млн грн.
Щоб залишатися надійними й стабільно працювати на ринку кредитні спілки-члени ВАКС
збільшили резервний капітал на 16,7 млн грн.
Станом на початок липня 2013 року цей показник склав 69 % від загального обсягу капіталу.
При цьому, за результатами І півріччя 2013-го
за певними показниками (наприклад: обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки; кількість
членів, які мають депозитні рахунки; кількість
членів, які мають діючі кредитні договори) питома вага кредитних спілок-членів ВАКС займає
половину ринку кредитної кооперації в Україні.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Протягом 2013-го КС-члени ВАКС, надаючи
перевагу позичальникам з позитивною кредитивною історією та високою платоспроможністю,
зменшували рівень кредитних ризиків. Крім того, такий підхід дозволив збільшити розмір кредиту, що надається.
Також спілки проводили зважену кредитнодепозитну політику, про що свідчить відсоток
довгострокових вкладів — 62 % депозитного
портфеля, у той час як довгострокові кредити
займають 46 % кредитного портфеля. Це забезпечило платоспроможність і фінансову рівновагу
на ринку. Певну кількість вільних коштів спілки
розмістили в ОКС, завдяки чому підтримали високий рівень ліквідності. У разі відтоку вкладів
такі спілки зможуть швидко розрахуватися по
своїх зобов’язаннях.
У той же час, спілки підвищили капіталізацію
та зменшили свої ризики за рахунок зростання
капіталу та його складових — резервного і пайового капіталу, що призвело до фінансування активів за рахунок власного капіталу. Також важливо звернути увагу на те, що кредитні спілкичлени ВАКС власним капіталом покривають
кожну другу гривню вкладу — подібної капіталізації немає навіть в українських банках.
Голова Нацкомфінпослуг наголошує на тому,
що позитивні зміни стосуються усього ринку. За
даними регулятора, кількість фінансових уста-

нов в Україні збільшується: станом на 30 вересня
2013 року їх зареєстровано 2 102, з яких 628 —
це кредитні спілки.
Як позитивну тенденцію Борис Візіров відзначив зростання активів небанківського фінансового ринку, зокрема в кредитних спілок на
01, млрд грн — до 2,8 млрд грн, а також збільшення обсягу наданих кредитів: 9,1 млрд грн (це
перевищує показник минулого року на 11 %).
У той же час, за словами Голови Нацкомфінпослуг, вимоги до кредитних спілок надалі ставатимуть більш жорсткими, що відображено в законопроекті щодо внесення змін до чинного Закону
України «Про кредитні спілки».
Якщо говорити про специфіку роботи спілокчленів ВАКС, варто відзначити, що в 2013-ому
вони активно кредитували фермерів і сільгоспвиробників, а також пересічних українців — за такими програмами, як «Зелений туризм» і
«Енергозбереження», споживчими програмами —
позичали громадянам кошти на навчання, весілля, відпочинок, лікування тощо. Крім того, члени
ВАКС запропонували Держпідприємництву розглянути можливість підвищити спроможність
системи кредитної кооперації фінансувати малий
і середній бізнес.
Тому, далі буде!
Огляд підготувала Анна Нагребельна

www.vaks.org.ua
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Огляд
основних офіційних подій
IV кварталу 2013 року

Нацкомфінпослуг на своєму
офіційному сайті оприлюднила
кілька проектів розпоряджень.
Зокрема, проектом розпорядження Нацкомфінпослуг «Про
внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання
кредитних спілок, пов’язаного
з наданням фінансових послуг»
передбачено внесення таких
змін:
— вводиться визначення
поняття «підтримка (супроводження) комплексної інформаційної системи»;
— усувається існуюче обмеження щодо можливості здійснення підтримки (супроводження) комплексної інформаційної системи тільки розробником програмного забезпечення;
— вводиться вимога, що
комплексна інформаційна система кредитної спілки повинна
мати комплексну систему захисту інформації з підтвердженою
відповідністю;
— приводиться у відповідність до законодавства назва
законодавчого акта, посилання
12

на який міститься у тексті вищевказаних Вимог.
Як зазначає Нацкомфінпослуг, у разі прийняття проекту регуляторного акта очікуються такі позитивні соціальноекономічні наслідки, як вдосконалення нормативно-правової
бази з питань державного регулювання та нагляду за кредитними спілками.
Інший проект розпорядження Нацкомфінпослуг — «Про
внесення змін до розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 27 листопада 2012
року № 2422 «Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, та визнання
такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».
Регуляторним актом запропоновано: запровадити такий
вид перевірки, як повторна
перевірка — вид перевірки діяльності суб’єкта нагляду за результатами раніше проведеної
планової чи позапланової перевірки; встановлення тривалості
планової та позапланової виїзної перевірки, що не повинна
перевищувати 30 робочих днів;
можливість і підстави для зупинення проведення планової або
позапланової перевірки; встановлення механізму зустрічної

звірки — методу документального підтвердження у споживачів фінансових послуг або
в інших суб’єктів господарювання, які мали правові відносини із суб’єктом нагляду, виду,
обсягу й якості операцій та розрахунків.

У своєму інформаційному
листі, розміщеному на офіційному сайті, Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро
кредитних історій Нацкомфінпослуг інформує про таке:
«Відповідно до вимог п. 3 розділу Х Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за номером 797/8118, пункту 3 розділу ІІІ Положення про внесення
інформації про кредитні установи до Державного реєстру
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держ-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Жовтень — грудень 2013

фінпослуг від 27.03.2008 № 417,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.05.2008 за
№ 424/15115, пункту 12 розділу ІІІ Положення про внесення
інформації про кредитні спілки
до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.2004 № 1099, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 07.07.2004 за
№ 847/9446, пункту 3.18 розділі ІІІ Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних
спілок з надання фінансових
послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
02.12.2003 № 146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25.12.2003 за номером
1225/8546, пункту 3.13 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами,
затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 18.10.2005
року № 4802, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України
06.12.2005 р. за № 1459/11739,
кредитна установа та/або
кредитна спілка зобов'язані
протягом п'ятнадцяти робочих
днів після виникнення змін та/
або доповнень до інформації,
яка міститься в документах,
поданих для внесення інформації щодо заявника та/або його
відокремлених підрозділів до
Державного реєстру фінансових
установ та/або видачі ліцензії
на здійснення певного виду діяльності, надати до Нацкомфінпослуг:
— письмове повідомлення
про ці зміни згідно з додатком 1
до Положення № 417 (для кредитних установ) або додатком 2 до Положення № 1099
(для кредитних спілок);
— реєстраційну картку
в паперовому та електронному
вигляді (подається у разі внесення змін до інформації, яка
зазначається в реєстраційній
картці);

— документи, засвідчені підписом керівника та печаткою
фінансової установи, які підтверджують такі зміни й/або
доповнення.
У зв’язку з вищезазначеним,
просимо при виникненні змін
та/або доповнень до інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо заявника та/або
його відокремлених підрозділів
до Державного реєстру фінансових установ та/або видачі
ліцензії на здійснення певного
виду діяльності, керуватись
вимогами вищезазначених нормативно-правових актів та
подавати до Нацкомфінпослуг
відповідні документи у встановлений законодавством строк.
Звертаємо увагу, що за неподання, несвоєчасне подання
або подання недостовірних відомостей до Нацкомфінпослуг
фінансові установи несуть відповідальність, передбачену законодавством України».

Представники ВАКС та кредитні спілки Києва-члени асоціації, взяли участь у зустрічі платників ЄСВ і представників ДПІ
у Шевченківському районі ГУ
Міндоходів, що відбулася в Києві. Зустріч була організована
Асоціацією платників податків
України, членом якої є ВАКС.
Передумовою зустрічі стало те,
що з 1 жовтня 2013 року Міністерство доходів і зборів України
розпочало процедуру адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.

З 1 жовтня 2013 року територіальні органи Міндоходів
приймають та обробляють звіти
про суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Звіти про суми нарахованого єдиного внеску необхідно
здавати до Центрів обслуговування платників податків за
місцем взяття на облік як платників єдиного внеску. Суми нарахованого ЄСВ підлягають
сплаті на нові рахунки в органах Державної казначейської
служби, які розміщено на сайті
ГУ Міндоходів у розділі «Законодавство». Детальніше за посиланням «Законодавство ЄСВ».
Нагадаємо, адміністрування
єдиного внеску Міндоходів розпочато в зв’язку з набранням чинності законами України від 4
липня 2013 року номер 404-VII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з
проведенням адміністративної
реформи» та номер
406-VII
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
в зв’язку з проведенням адміністративної реформи» .

На відкритому позачерговому засіданні Нацкомфінпослуг
був затверджений склад Громадської ради при Національній
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. До складу
Громадської ради увійшли Президент ВАКС Вікторія Волковська та Голова правління Об’єднання кредитних спілок «ПЗВ»
Іван Вишневський.
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Кабінет Міністрів України
Постановою від 7 листопада
2013 р. № 820 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 р. № 419 і розпорядження
Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2007 р. № 911» переніс терміни складання фінансової звітності та консолідованої
фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової
звітності кредитними спілками
на 1 січня 2015 року.
Нам дуже приємно, що звернення ВАКС щодо переносу термінів знайшло підтримку в Кабінеті Міністрів України.
Нагадаємо, 2 липня 2013 р.
ВАКС звернулася до КМУ з листом, в якому просила або скасувати вимогу щодо застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності кредитними спілками з січня 2014 року,
або відстрочити термін їх впровадження для кредитних спілок
до прийняття змін у відповідні
законодавчі акти.

Схвалений для оприлюднення проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення
14

змін до Порядку погодження
набуття або збільшення істотної
участі у фінансовій установі».
Запропоновані зміни направлені на вдосконалення процедури набуття або збільшення
істотної участі в фінансовій
установі, зокрема уточнення
вимог до документів, що подають заявники до Нацкомфінпослуг.
Зазначений проект розпорядження найближчим часом буде
оприлюднено на сайті Нацкомфінпослуг для одержання зауважень і пропозицій громадськості.

та їх реклами в Україні, зменшити соціальну напругу в суспільстві, підвищити рівень довіри
населення до фінансових установ та послуг, які вони надають, у зв’язку зі зменшенням
кількості «фінансових шахраїв»,
а також підвищити захист майнових прав та інтересів громадян України. У законопроекті
враховано світовий досвід боротьби з фінансовими пірамідами,
особливості цивільного та кримінального законодавства України, а також інтереси суспільства щодо заборони фінансових
пірамід.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект
Закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні» (реєстраційний номер 2700).
Метою прийняття законопроекту є заборона діяльності
фінансових пірамід в України.
Для цього законопроектом
запропоновано: 1) визначити
поняття «фінансова піраміда»;
2) встановити заборону створення,
сприяння
діяльності
фінансових пірамід та розповсюдження реклами фінансових пірамід; 3) встановити кримінальну відповідальність за
організацію або сприяння діяльності фінансової піраміди.
Крім цього, відповідні зміни
вносяться до Кримінального
кодексу, законів «Про рекламу»
та «Про захист прав споживачів». Прийняття законопроекту
дозволить отримати позитивні
результати, зокрема припинити
діяльність фінансових пірамід

Під час відкритого позачергового засідання Нацкомфінпослуг члени Комісії погодили
без зауважень проект наказу
Міністерства фінансів України,
яким пропонувалося затвердити
Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу.
Зокрема, як було оголошено
під час обговорення на засіданні, зазначеним проектом передбачено зменшити строк, протягом якого відповідальна особа
з дня призначення на посаду
повинна пройти навчання на
довгострокових курсах підвищення кваліфікації, — з трьох
до двох місяців.
У той же час, на засіданні
поінформували, що пропозиція
Нацкомфінпослуг щодо проходження обов’язкового навчання
особами, які тимчасово виконують обов’язки працівника, від-
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повідального за проведення фінансового моніторингу, не
знайшла підтримки Міністерства фінансів України.
Мінфін звернув увагу, що
спеціальні вимоги до кваліфікації відповідального працівника
може встановлювати безпосередньо Нацкомфінпослуг у відповідному відомчому нормативноправовому акті.
Держфінмоніторинг України
врахував більшість пропозицій
ВАКС до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відми-

У виданні «Офіційний вісник
України» № 90 (від 29 листопада
2013 р.) опубліковане розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 17 жовтня
2013 року № 3723 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України».
Розпорядження набуло чинності з дня офіційного опублікування.
Відтепер у разі подання кредитною спілкою звітності у вигляді електронних документів,
з дотриманням вимог Закону
України «Про електронні документи та електронний документообіг», звітність у паперовій
формі до Нацкомфінпослуг подаватися не буде.
Обов’язковим реквізитом
звітності у вигляді електронних
документів буде електронний
цифровий підпис відповідно до
вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Про це
йдеться в листі Держфінмоніторингу, який ВАКС отримала
4 грудня.
Найголовніше — те, що статтю 21 Закону України «Про кредитні спілки» залишили в чинній редакції та доповнили її новим абзацом.
Нагадаємо, в оприлюдненому
законопроекті серед іншого пропонувалося виключити положення зазначеної статті, які
стосувалися, зокрема, розподілу
доходу кредитної спілки та покриття збитків.

Борис Візіров, Голова Нацкомфінпослуг показав журналістам оновлений
сайт регулятора небанківського фінансового ринку.
Сайт не тільки виглядає інакше,
а й має нову адресу: www.nfp.gov.ua.

За словами Бориса Візірова, оновлення офіційного вебсайту Нацкомфінпослуг було одним із пріоритетних завдань
на 2013 рік.
«Веб-сайт, розташований за адресою www.dfp.gov.ua, був
створений Держфінпослуг у 2003 році. У зв’язку з відсутністю відповідного бюджетного фінансування він жодного разу
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додатково не супроводжувався розробниками та не модернізувався. Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийняла офіційний веб-сайт від Держфінпослуг лише в 2013 році», — зазначив Борис Візіров.
Крім того, Голова Нацкомфінпослуг наголосив, що наразі програмна платформа, на якій побудований сайт Держфінпослуг, має низку недоліків, є морально й технічно застарілою. Це призвело до втрати функціональності системи керування контентом. Наприклад, з квітня 2013 року оновлення рубрик
сайту, за виключенням рубрики «Офіційні новини», стало не можливим.
На сьогодні Нацкомфінпослуг винайшла можливість (за рахунок перерозподілу видатків з інших
статей кошторису) придбати ліцензійне програмне забезпечення «Система керування інтернетпорталами», яке було інтегровано в програмне середовище веб-сайту та засобами якого налаштовано
сайт відповідно до вимог сучасності, безпеки та чинного законодавства.

На черговому відкритому засіданні Нацкомфінпослуг
серед інших питань обговорювали запропонований Міністерством доходів і зборів України
проект Закону України «Про
внесення змін до Податкового
Кодексу України щодо оподаткування прибутку підприємств».
У цілому погодившись із запропонованим проектом, Нацкомфінпослуг наголосила, що
має зауваження до п. 144.4.1
статті 144 проекту Закону і не
підтримує пропозиції Міндоходів і зборів стосовно виключення кредитних спілок з реєстру
неприбуткових установ і організацій.

16

Підсумки роботи небанківського фінансового ринку за
9 місяців 2013 року, представлені Головою Нацкомфінапослуг
Борисом Візіровим під час
прес-конференції 10 грудня,
показують, що кредитні спілки
відновлюють ділову активність,
і ринок виходить з рецесії.
За даними Нацкомфінпослуг, кількість фінансових установ в Україні збільшується:
станом на 30 вересня 2013 року
їх зареєстровано 2 102, з яких
628 — це кредитні спілки.
Як позитивну тенденцію Борис Візіров відзначив зростання
активів небанківського фінансового ринку, зокрема в кредитних спілок на 01, млрд грн —
до 2,8 млрд грн, а також збільшення обсягу наданих кредитів:
9,1 млрд грн (це перевищує показник минулого року на 11 %).
У той же час, за словами Голови Нацкомфінпослуг, вимоги
до кредитних спілок надалі ставатимуть більш жорсткими, що
відображено в законопроекті
щодо внесення змін до чинного
Закону України «Про кредитні
спілки».
«Законопроект щодо внесення змін до чинного Закону України «Про кредитні спілки», який
ми розробляли разом з Національним банком, знаходить підтримку. У ньому прописані всі
механізми
розвитку
і вимоги до кредитних спілок:
вимоги до започаткування спілки, активів, статутного капіталу, перетворення кредитної
спілки в кооперативний банк

тощо. При розробці цього законопроекту були враховані пропозиції, зауваження, світовий
досвід, а також пропозиції світової спільноти.
Я думаю, найближчим часом, після узгодження деяких
моментів, текст цього законопроекту буде оприлюднений», —
пояснив Борис Візіров.
Голова Нацкомфінпослуг
стверджує, що цей законопроект передбачає залишити можливість кредитним спілкам залучати внески (вклади) на депозитні рахунки, у той же час
встановлює вимоги щодо створення на ринку саморегулівної
організації (СРО).
А от поява фонду гарантування вкладів кредитних спілок, за словами Бориса Візірова, залишається стратегічним
питанням. І з огляду на те, що
регулятор вважає такий крок
реальною можливістю повернути довіру українців до кредитних спілок, державі залишилося
визначитися, як саме створювати фонд.
На запитання журналістів
про багаторазове повернення
комплектів документів, поданих
спілками для отримання ліцензій на залучення внесків
(вкладів) на депозитні рахунки,
Борис Візіров зазначив, що сьогодні немає проблем, окрім тих
випадків, коли спілки самі не
хочуть працювати над пакетами документів і виправляти
помилки. Разом з тим, Голова
Нацкомфінпослуг наголосив на
вдосконаленні процедури ліцен-
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зування та підвищенні вимог до
установ, які хочуть їх отримати
(це так само знайшло своє відображення в законопроекті щодо
внесення змін у чинний профільний закон).
За даними Нацкомфінпослуг, наразі ліцензії на залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки має трохи більше
200 спілок (з 628 учасників ринку). Однією з проблем українського ринку кредитних спілок
Борис Візіров назвав наявність
установ, які зареєстровані, але
реально не працюють, й зазначив, що їх потрібно ліквідувати.
Крім того, журналістів цікавило, чи останнім часом не забирають українці гроші з кредитних спілок. «Відтоку депозитів за результатами 9 місяців
2013 року немає», — наголосив
Голова Нацкомфінпослуг.
Повний огляд підсумків роботи небанківського фінансового сектору за 9 місяців 2013
року розміщено на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг.

П’яте засідання Громадської
ради при Державній службі фінансового моніторингу України
відбулось 17 грудня.
Зокрема, присутні на засіданні обговорили проект Звіту
про роботу Громадської ради
при Держфінмоніторингу України та затвердили План роботи
Громадської ради на 2014 рік.
Протягом 2013 року проведено 5 засідань Громадської
ради, на яких було розглянуто
понад 20 організаційних та ін-

формаційних питань. Серед
таких питань — обговорення
законопроекту щодо внесення
змін до національного законодавства з метою його приведення у відповідність до нових Стандартів FATF. Крім того, Держфінмоніторинг України протягом 2013 року організував і
провів чотири засідання Робочої групи з розгляду проблемних
питань суб’єктів первинного
ф ін ан с о в ог о м он іт ори нг у небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що
вживаються ними для запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. На особливу
увагу заслуговує 31-ше засідання цієї Робочої групи (відбулося
6 грудня), на якому було взято
до відома інформацію щодо спільної позиції Нацкомфінпослуг і
Держфінмоніторингу України, що перебіг строку, протягом
якого суб’єкт первинного фінансового моніторингу (кредитна
спілка) зобов’язаний подати до
Держфінмоніторингу України
інформацію про:
— фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу,
починається з наступного робочого дня після дня реєстрації
відповідної фінансової операції
у реєстрі фінансових операцій
суб’єкта;
— зміну інформації, яка стала
підставою для взяття суб’єкта
на облік, починається з наступного робочого дня після дня настання таких змін.
Щодо перспектив роботи
Громадської ради, то обговорення актуальних питань, які виникають у суб’єктів фінансового
моніторингу, нормативно-правових актів Держфінмоніторингу України, проведення громадської експертизи та громадської
антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових
актів у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-

ванню тероризму, в 2014 році
буде продовжене.
Також на засіданні Громадської ради заслухали інформацію про розгляд Держфінмоніторингом України в 2013 році
звернень громадян і проведення регуляторної діяльності за
цей період.
Представники Держфінмоніторингу України звернули увагу
на те, що нова редакція проекту
Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму»
повторно внесена на погодження до зацікавлених державних
органів та повідомили, що після
набуття чинності законопроекту
суб’єкти державного фінансового моніторингу можуть проводити ряд публічних заходів, зокрема круглі столи, щодо питань його впровадження й основних вимог.

На засіданні Члени Громадської ради ознайомились із планом роботи Нацкомфінпослуг на
2014 рік, висловили пропозиції
до плану та розповіли про свої
очікування в 2014 році. Голова
Нацкомфінпослуг Борис Візіров
підтримав пропозиції учасників
ринку та підкреслив, що головне завдання на найближчу перспективу — підвищити фінансову культуру представників фінансових установ і фінансову
грамотність споживачів ринку
фінансових послуг; а головною
ціллю визначив розвиток ринків
17
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фінансових небанківських установ.
Учасники ринку зауважили,
що, на відміну від попереднього
складу Громадської ради, саме в

цьому складі беруть участь
представники всіх сегментів
ринку фінансових послуг. І саме
тому Громадська рада повинна
стати платформою для того,

щоб учасники ринку обговорювали між собою професійні питання, і головне — надати можливість вести конструктивний
діалог ринку й регулятору.

АНАЛІТИКА

Аналіз фінансової звітності
кредитних спілок-членів ВАКС
за ІІІ квартал 2013 року
Матеріал підготувала аналітична служба Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
Членами ВАКС станом на 01.10.2013 року є 143 кредитні
спілки, які об’єднують півмільйона осіб та охоплюють всі регіони
України (рис. 1).
У розрахунках показників роботи кредитних спілок-членів
ВАКС враховані дані 143 спілок, які за період з 01.01.2012 до
01.10.2013 р. постійно надавали звіти до асоціації (рис. 2).
За даними асоціації, кредитні спілки-члени ВАКС об’єднують
близько 500 тис. українців, зокрема:
— 121,4 тисячі (24,3 %) мають діючи кредитні договори,
— 27,4 тисячі (5,5 %) — внески (вклади) на депозитних рахунках.
Рис. 1. Регіональна структура
членів ВАКС

млн грн

Рис. 2. Динаміка змін основних показників діяльності
143 КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості членів у КС-членах ВАКС (на кінець періоду)

Протягом ІІІ кварталу 2013 року (у порівнянні з ІІ кварталом цього ж року) в кредитних спілкахчленах ВАКС збільшилась кількість вкладників — на 9,6 %, а порівняно з аналогічним періодом 2012
року — на 7 %.
Водночас спілки надають перевагу позичальникам з позитивною кредитною історію та потенційно
високою платоспроможністю, що зменшує рівень кредитних ризиків. Крім того, цей підхід дозволяє
збільшити розмір виданих кредитів. Однак, як наслідок такої політики, у спілках стало менше позичальників — на 2 % порівняно з попереднім періодом.
Найбільше українців — 239,4 тис. (48 %) обслуговує 12 кредитних спілок-членів ВАКС, що становлять 9 % від загальної кількості члені ВАКС. При цьому, найчисельніша група спілок — 64 (де від 1 тис.
до 5 тис. осіб-членів) обслуговує 29 % від загальної кількості членства.
15 кредитних спілок (кількість членів від 5 тис. до 10 тис. осіб) обслуговує 18 % членів. І лише 5 %
членів ВАКС обслуговує 52 кредитні спілки — тут кількість членів сягає до 1 тис. осіб (таб. 1).
Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількістю членів

КС

% від загальної кількості КС-членів
ВАКС

Кількість
членів КС

% від загальної кількості
членів КС

Активи,
млн грн

% від загальної
суми активів

до 1 тис.

52

36

26 915

5

120,3

10

від 1 до 5 тис.

64

45

143 854

29

306,3

29

від 5 до 10 тис.

15

10

88 712

18

221,3

21

понад 10 тис.

12

9

239 430

48

359,4

40

Разом

143

100

498 911

100

1007,3

100

Кількість осіб

За підсумками 9 місяців 2013 р. активи кредитних спілок-членів ВАКС (порівняно з аналогічним
періодом 2012-го) зросли на 10,8 % — до 1 млрд грн. Це відбулось за рахунок того, що кредитні спілкичлени ВАКС збільшили обсяги кредитування за ІІІ квартали 2013 року (порівняно з аналогічним періодом 2012-го) на 8 %.
Зростання активів кредитних спілок-членів ВАКС також відбулось за рахунок спрямування коштів
у високоліквідні активи, а саме: у вигляді поточних рахунків у банках, короткострокових фінансових
інвестицій і каси спілки.
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Рис. 4. Динаміка змін обсягу загальних активів КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Рис. 5. Структура активів КС-членів ВАКС

Отже, станом на 01.10.2013 року структура активів кредитних спілок-членів ВАКС була такою:
82,6 % — кредитний портфель (дебіторська заборгованість);
4,1 % — фінансові інвестиції;
0,02 % — інші продуктивні активи;
6,7 % — грошові кошти;
2,3 % — інші непродуктивні активи;
3,7 % — основні засоби;
0,5 % — капітальні інвестиції (Рис. 5).
Не зважаючи на зменшення кількості позичальників, за 9 місяців 2013 року кредитні спілки-члени
ВАКС видали кредитів на суму 867,5 млн грн.
Зокрема, станом на 01.10.2013 року середній кредит, наданий кредитною спілкою-членом ВАКС,
склав 7,5 тис. грн (за аналогічний період 2012 року його розмір складав майже 6,4 тис. грн).
Зростання кредитного обороту призвело до збільшення кредитного портфеля. За січень — вересень
2013 р. його обсяг виріс на 10 % (82,6 млн грн) — до 906,3 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом
попереднього року кредитний портфель зріс на 7,5 % (Рис. 6).
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Рис. 6. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС
і загальної заборгованості в ньому за неповернутими та простроченими кредитами (на кінець періоду)

За даними асоціації, найбільшу частину кредитів (52,7 %) спілки продовжують видавати на термін
від 3 до 12 місяців, але значна частка припадає на довгострокові кредити (понад 12 місяців) —
46,3 %. Незначну частку кредитного портфеля, а саме 1 % (9,2 млн грн), складають кредити, надані на
короткостроковий термін (до 3 місяців).
Як і в попередні періоди, українці позичають на споживчі потреби: придбання техніки для дому,
оплату навчання, відпочинок, весілля, лікування тощо. Питома вага споживчих кредитів складає понад 62,2 % (564,1 млн грн) усього кредитного портфеля.
У той же час у 2013 році кредитні спілки-члени ВАКС продовжують кредитувати соціальні програми, зокрема, одні впроваджують освітні кредитні продукти, інші працюють за програмами по енергозбереженню, видають кредити на розвиток зеленого туризму.
Крім того, кредитні спілки-члени ВАКС у 2013 році почали активніше працювати з фермерами
й сільгоспвиробниками, частка яких за січень — вересень зросла та складала 7 % у загальному обсязі
наданих кредитів. Щоб налагодити або продовжити співпрацю та стати цікавішими для аграріїв, керівники спілок звернули увагу на цільові кредитні продукти, такі як кредити на облаштування пасік для
особистих селянських господарств, на придбання, встановлення й вирощування сільгосппродукції
в теплицях, розведення кролів, свиней і корів, створення перепелиної ферми, вирощування городини
й ягід, придбання сушарок, сільгосптехніки й інвентарю, добрив, засобів захисту рослин тощо.
Частка кредитів, наданих на придбання, будівництво, ремонт житла станом на 01.10.2013 року
склала 22,3 % портфеля (202,6 млн грн). 8,5 % (77,2 млн грн) займають комерційні кредити (Рис. 7).

Рис. 7. Структура кредитного портфеля
КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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Важливо звернути увагу на те, що при збільшені кредитного портфеля частка заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами кредитних спілок-членів ВАКС протягом 9 місяців 2013
року зменшувалася й станом на 01.10.2013 р. складала13,3 % від загального кредитного портфеля.
До того ж, кредитні спілки-члени ВАКС сформували резерв забезпечення покриття втрат від
неповернутих позичок у повному обсязі.
У структурі заборгованості все ще переважають неповернені кредити терміном понад 12 місяців,
питома вага яких станом на 01.10.2013 р. склала 55 % (66 млн грн). Значну частку заборгованості
за неповернутими та простроченими кредитами, а саме 22 % (26 млн грн) складають прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість по кредитам від 3 до 6 місяців і від 6 до 12 місяців станом на
01.10.2013 р. склала 11 % (13 млн грн) та 12 % (14 млн грн) відповідно (Рис. 8).

Рис. 8. Структура заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами КС-членів ВАКС

Рис. 9. Динаміка зміни структури депозитного
портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
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Кредитні спілки-члени ВАКС у січні — вересні 2013 року акумулювали 665 млн грн, що на 7,5 %
більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Середня сума внеску (вкладу) одного вкладника
протягом року зросла на 4,3 % та станом на 01.10.2013 р. склала 24 тис. грн.
Станом на 01.10.2013 р. депозитний портфель кредитних спілок-членів ВАКС дорівнював
645,7 млн грн (порівняно з 581,8 млн грн аналогічного періоду 2012 р.).
Основну частку депозитного портфеля, а саме 62 % займають довгострокові вклади (понад 12 місяців); 33,4 % — середньострокові (від 3 до 12 місяців). Вклади до запитань і короткострокові вклади в
структурі портфеля становлять 2,1 і 2,5 % відповідно (Рис. 9).
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Також важливо звернути увагу на те, що КС-члени ВАКС власним капіталом покривають кожну
другу гривню вкладу — такої капіталізації немає навіть в українських банках. Зокрема, капітал кредитних спілок-членів ВАКС за підсумками 9 місяців 2013 р. зріс на 28,5 млн грн і станом на 1 жовтня
2013 року становив 296,2 млн грн, це на 12,2 % більше порівняно з аналогічним періодом 2012 р.
За січні — вересень 2013 року кредитні спілки-члени ВАКС збільшили свій резервний капітал на
22,9 млн грн, і станом на 01.10.2013 р. він склав 64,7 % від загального обсягу капіталу.

Рис. 10. Динаміка зміни капіталу КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Доходи кредитних спілок-членів ВАКС у січні — вересні 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросли на 8 % (станом 01.10.2013 року дорівнювали 245 млн. грн). За цей же час,
кредитні спілки-члени ВАКС збільшили свої операційні витрати. Зокрема, за даними асоціації, витрати спілок за 9 місяців 2013 року порівняно з 9 місяцями 2012 року зросли на 9 %. Фінансовий результат кредитних спілок-членів ВАКС за січень — вересень 2013 року — 22 млн грн.
Таким чином, кредитні спілки-члени ВАКС за 9 місяців поточного року підвищили ефективність
своєї роботи на ринку. В першу чергу це зумовлено зростанням активів, депозитного портфеля, кредитного портфеля, капіталу тощо. Водночас спілки, надаючи перевагу позичальникам з позитивною кредитивною історією та високою платоспроможністю, зменшували рівень кредитних ризиків. Крім того,
такий підхід дозволив збільшити розмір кредиту, що надається. Також спілки проводили зважену кредитно-депозитну політику, про що свідчить відсоток довгострокових вкладів — 62 % депозитного
портфеля, у той час як довгострокові кредити займають 46 % кредитного портфеля. Це забезпечує
платоспроможність і фінансову рівновагу на ринку. Певну кількість вільних коштів спілки розміщують
в ОКС, завдяки чому підтримують високий рівень ліквідності. У разі відтоку вкладів такі спілки зможуть швидко розрахуватися по своїх зобов’язаннях.
У той же час, спілки підвищують капіталізацію та зменшують ризики в діяльності спілок за рахунок
зростання капіталу та його складових, а саме резервного та пайового капіталу, що призводить до фінансування активів за рахунок власного капіталу. Також важливо звернути увагу на те, що кредитні
спілки-члени ВАКС власним капіталом покривають кожну другу гривню вкладу — подібної
капіталізації немає навіть в українських банках.
Такий підхід до роботи зі сторони кредитних спілок-членів ВАКС забезпечує їм високу надійність
й якість надання фінансових послуг на ринку кредитної кооперації України.

У кредитній спілці сталася подія?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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Аналіз діяльності
кредитних спілок України та КС-членів
ВАКС за 9 місяців 2013 року
Матеріал підготувала аналітична служба Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)
За підсумками 9 місяців 2013 р. основні показники кредитних спілок України зросли,
а отже, попит на послуги кредитних спілок, попри колишній спад довіри до цього інституту,
залишається високим.
За даними Нацкомфінпослуг, протягом 9 місяців 2013-го було зареєстровано 11 кредитних
спілок, відповідно, кількість учасників ринку
кредитної кооперації зросла на 1,8 % — з 617 до
628 КС, з яких 23 % (143 спілки) є членами
ВАКС.
Система кредитної кооперації, загальні активи якої на сьогодні перевищують 2,8 млрд грн,
об’єднує понад 980 тис. громадян України:
— 45,5 тисяч громадян є вкладниками, з них
60,2 % довірили свої заощадження кредитним спілкам, які входять до ВАКС;
— 232,5 тисяч громадян мають діючі кредитні
договори, з яких кожен другий укладений з
КС-членом ВАКС.
За підсумками 9 місяців 2013 р. активи кредитних спілок України зросли на 5,6 % —
до 2 807,2 млн грн.
Загальний обсяг активів кредитних спілокчленів ВАКС за цей же період зріс на 10,8 %: на
01.10.2013 р. дорівнював 1 007,3 млн грн. Питома вага активів кредитних спілок-членів ВАКС
у загальній сумі активів кредитних спілок України станом на 01.10.2013 р. склала більше третини ринку — 35,9 %.
За січень—вересень 2013 року в кредитних
спілках України зріс обсяг кредитування
(порівняно з аналогічним періодом минулого року); середній кредит, наданий одному члену, сягнув понад 11,3 тис. грн.
З початку 2013 року кредитний портфель КС
України збільшився на 3,5 % — до 2 621,7 млн
гривень, а КС-членів ВАКС — на 10 %: станом
на 01.10.2013 р. він склав 906,3 млн грн (34,6 %
від загального кредитного портфеля України).
Найбільш популярними на ринку є кредити,
надані на споживчі потреби, зокрема, на придбання техніки для дому, оплату навчання, ліку24

вання тощо. Частка таких кредитів складає понад 64 % наданих кредитів своїм членам.
Не менш важливо й те, що депозитний портфель кредитних спілок України та членів ВАКС
зростає, тоді як кількість вкладників суттєво не
змінюється.
Так депозитний портфель КС України станом
на 01.10.2013 р. склав 1 363,3 млн грн, що
на 5,9 % більше порівняно з початком року. Кредитні спілки-члени ВАКС протягом 9 місяців збільшили депозитний портфель на 12,3 % — до
645,7 млн грн. Питома вага депозитного портфеля КС-членів ВАКС до загальної суми депозитного
портфеля кредитних спілок України зросла на
2,2 % та склала 47,4 %.
Протягом 9 місяців 2013 р. КС-члени ВАКС
суттєво підвищили рівень капіталізації: з початку
року їхній капітал зріс на 28,5 млн грн і на
01.10.2013 р. становив 296,2 млн грн, тобто
25,3 % від загального капіталу КС України
(станом на 01.10.2013 — 1 169,2 млн грн).
Отже, з початку 2013-го ринок демонструє
позитивну тенденцію. Перш за все це зумовлено
тим, що кредитні спілки намагаються бути ближчими до людей, шукають шляхи ефективної співпраці та готові до відкритого діалогу. Як результат — збільшення обсягів наданих кредитів і внесків (вкладів) на депозитні рахунки.
Це, в свою чергу, свідчить про зростання довіри населення до кредитних установ і плідну
співпрацю спілок з їхніми членами. Крім того,
кредитні спілки збільшили рівень капіталізації,
що, насамперед, говорить про підвищення їхньої
надійності й стабільності.
Варто звернути увагу на частку кредитних
спілок-членів ВАКС за цими показниками, яка
займає третину ринку, а за деякими (наприклад:
обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки;
кількість членів, які мають депозитні рахунки;
кількість членів, які мають діючі кредитні договори) питома вага кредитних спілок-членів ВАКС
становить половину ринку кредитної кооперації
в Україні.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Узагальнення практики:
за запитами кредитних спілок
Матеріал підготувала Ольга Мороз, юрисконсульт Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Про що запит
спілки

Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати
решту суми з іншого майна боржника
в порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про іпотеку» за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов’язанням у повному
обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що
визначена на час виконання
цієї вимоги, включаючи сплату
процентів, неустойки, основної
суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо
передбачене умовами договору,
що обумовлює основне зобов’язання. Якщо інше не встановлено законом або іпотечним договором, іпотекою також забезпечуються вимоги іпотекодержателя
щодо
відшкодування,
зокрема
витрат,
пов’язаних
з пред’явленням вимоги за
основним зобов’язанням і зверненням стягнення на предмет
іпотеки. За статтею 41 цього
Закону реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за
виконавчим написом нотаріуса,
проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про
виконавче провадження», з дотриманням вимог цього Закону.

Відповідь

Відповідно до статті 7 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати» примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація
для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом
державної
виконавчої
служби на підставі рішення
суду або виконавчого напису
нотаріуса відповідно до Закону
України «Про виконавче провадження», з урахуванням вимог,
установлених Законом України
«Про іпотеку».
Згідно зі статтею 9 Закону
України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» іпотекодержатель, який реалізував предмет
іпотеки відповідно до статті 6
цього Закону, протягом п’яти
робочих днів після надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована
організація, яка забезпечила
реалізацію предмета іпотеки

відповідно до статті 7 цього Закону, протягом п’яти робочих
днів з моменту надходження
акта про реалізацію предмета
іпотеки розподіляє кошти, що
надійшли від покупця предмета
іпотеки, у черговості, встановленій Законом України «Про
іпотеку».
Відповідно до статті 47 Закону України «Про іпотеку»
якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому
законом. Відповідно до статті
54 Закону України «Про виконавче провадження» за рахунок
коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, здійснюються утримання, передбачені статтею 43 цього Закону,
після чого кошти використовуються для задоволення вимог
заставодержателя.
Як встановлено статтею 43
Закону України «Про виконавче
провадження» розподіл стягнутих державним виконавцем
з боржника за виконавчим
провадженням грошових сум
(у тому числі одержаної від реалізації майна боржника) здійснюється у такому порядку:
1) у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та
інших осіб на організацію та
проведення виконавчих дій;
2) у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби, пов’язані з організацією та проведенням вико25
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навчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших
осіб;
3) у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично
стягнутої суми;
4) у четверту чергу стягуються штрафи, накладені державним виконавцем відповідно до
вимог цього Закону.
Стаття 44 Закону України
«Про виконавче провадження»
встановлює черговість задоволення вимог стягувачів у разі
недостатності стягнутої суми
для задоволення всіх вимог стягувачів, і, у першу чергу, задовольняються забезпечені заставою вимоги стягувачів щодо
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Обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із позасудових способів
звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження

Відповідно до статті 3 Закону України «Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень» (далі — Закон) обтяженням є право обтяжувача на
рухоме майно боржника або
обмеження права боржника чи
обтяжувача на рухоме майно,
що виникає на підставі закону,
договору, рішення суду або з
інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов’язує
виникнення прав і обов’язків
щодо рухомого майна.
Згідно зі статтею 26 Закону
обтяжувач має право на влас-
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стягнення з вартості заставленого майна.
Слід врахувати, що відповідно до вказаного закону стягувачем є фізична або юридична
особа, на користь чи в інтересах
якої видано виконавчий документ. Державний виконавець
не є стягувачем.
Однак, відповідно до статті
54 Закону України «Про виконавче провадження» спори, що
виникають під час виконавчого
провадження щодо звернення
стягнення на заставлене майно,
вирішуються судом.
Щодо недостатності коштів
для погашення боргу, то відповідно до статті 47 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий документ, на
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ний розсуд обрати один із таких
позасудових способів звернення
стягнення на предмет забезпечувального обтяження:
1) передача рухомого майна,
що є предметом забезпечувального обтяження, у власність
обтяжувача в рахунок виконан-

підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким
виконання не здійснювалося
або здійснено частково, повертається стягувачу зокрема, якщо коштів, що надійшли від
реалізації заставленого майна,
недостатньо для задоволення
вимог стягувача-заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернуто
стягнення на заставлене майно.
Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав,
передбачених цією статтею, не
позбавляє його права повторно
пред'явити виконавчий документ до виконання протягом
строків, встановлених статтею
22 Закону «Про виконавче провадження».

ня забезпеченого обтяженням
зобов’язання в порядку, встановленому цим Законом;
2) продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою
особою-покупцем або на публічних торгах;
3) відступлення обтяжувачу
права задоволення забезпеченої
обтяженням вимоги в разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової
вимоги;
4) переказ обтяжувачу відповідної грошової суми, у тому
числі в порядку договірного
списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші або цінні папери;
5) реалізація заставленого
майна на підставі виконавчого
напису нотаріуса.

Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії),
може бути визнаний судом недійсним.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Відповідно до статей 626,
628, 651, 653, 654 Цивільного
кодексу України договором є
домовленість двох або більше
сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків;
зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними,
та умови, які є обов’язковими
відповідно до актів цивільного
законодавства; зміна або розірвання договору допускається
лише за згодою сторін, якщо
інше не встановлено договором
або законом; у разі зміни дого-
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вору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених
умов щодо предмета, місця,
строків виконання тощо; зміна
або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що
й договір, що змінюється або
розривається, якщо інше не
встановлено договором або за-

Не допускається здійснення кредитними спілками діяльності, що потребує
ліцензування згідно із законом, без ліцензії,
після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового
зупинення або анулювання.

Згідно з частиною четвертою
статті 8 Закону України «Про
кредитні спілки» ліцензуванню
в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону. Згідно з пунктами 1.2, 1.8 Ліцензійних умов
провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг
від 2 грудня 2003 року № 146,
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 грудня 2003
року за № 225/8546, для залучення внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні
рахунки, використання таких
коштів для надання їм кредитів
кредитна спілка зобов’язана
отримати ліцензію на здійснен-

Відповідь

ня діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки.
Не допускається здійснення
кредитними спілками діяльності, що потребує ліцензування
згідно із законом, без ліцензії,
після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, у разі її тимчасового зупинення або анулювання.
Отже, залучення додаткових
сум депозиту після закінчення
дії ліцензії на підставі договорів, укладених в період дії ліцензії, зокрема шляхом внесення

коном чи не випливає із звичаїв
ділового обороту.
Отже, вносити зміни до діючих договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки, зокрема, щодо строку
дії договору, при наявності діючої відповідної ліцензії, чинним законодавством не заборонено.
Але, відповідно до статті 227
Цивільного кодексу України
правочин
юридичної особи,
вчинений нею без відповідного
дозволу (ліцензії), може бути
визнаний судом недійсним.

до них змін або продовження
строку, може бути визнане як
здійснення кредитної спілкою
безліцензійної діяльності і проводити таку діяльність не рекомендується. Як встановлено
статтею 599 Цивільного кодексу
України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним
належним чином.
Кредитна спілка зобов’язана
виконувати свої зобов’язання
перед вкладниками за вже укладеними депозитними договорами, після закінчення дії ліцензії.
Умови відповідних договорів
повинні відповідати документам, які регламентують порядок
та умови надання фінансових
послуг в кредитній спілці, а саме внутрішнім положенням згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної
спілки, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від
11.11.2003 № 116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 25.11.2003 за № 1078/8399, та рішенням органів
управління кредитної спілки.
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До складу спадкового майна входить
і право на вклад у фінансовій установі
незалежно від того, зроблено розпорядження в заповіті чи безпосередньо в фінансовій
установі.

Відповідно до частини першої статті 1228 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) вкладник має право розпорядитися
правом на вклад у банку
(фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне
розпорядження банку (фінансовій установі). Згідно з частиною другою статті 1228 ЦК право на вклад входить до складу
спадщини незалежно від способу розпорядження ним.
Таким чином, за ЦК право
на вклад входить до складу спадщини у всіх випадках, незалежно від способу розпорядження ним, а порядок і умови
переходу прав на вклад до
спадкоємців відповідають звичайній процедурі.
Відповідно до підпункту 5.11
пункту 5 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012
№282/20595, при визначенні
розміру
обов’язкової
частки
враховується все спадкове майно, як заповідане, так і те, що
не охоплене заповітом, а також
речі звичайної домашньої обстановки та вжитку. До складу
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спадкового
майна
входить
і право на вклад у банку
(фінансовій установі) незалежно
від того, зроблено розпорядження у заповіті чи безпосередньо
в банку (фінансовій установі).
У разі, якщо заповіт (у разі
його наявності), складений після того, як було зроблене розпорядження (у разі його наявності) померлим кредитній спілці,
такий заповіт повністю або частково скасовує розпорядження,
якщо в такому заповіті змінено
особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт
стосується усього майна спадкодавця.
Отже, кошти, що знаходяться у кредитній спілці, та належали померлому, хоч і стають
об’єктом права вимоги спадкоємців після прийняття спадщини, але фактично можуть бути
одержані ними не раніше оформлення правовстановлювального документа — свідоцтва про
право на спадщину та пред’явлення його кредитній спілці.
Водночас, частиною третьою
статті 1298 Цивільного кодексу

України передбачено, що до
закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може
видати
спадкоємцеві
дозвіл
на одержання частини вкладу
спадкодавця в банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають
істотне значення. Щодо виплати
відсотків спадкоємцям за 6 місяців, то подібні спори нерідко
є предметом судового розгляду
і практика не завжди однозначна. Однак, рекомендується враховувати вимоги ЦК, відповідно
до статті 1218 якого до складу
спадщини входять усі права та
обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття
спадщини і не припинилися
внаслідок його смерті.
Смерть однієї зі сторін зобов’язання не тягне за собою припинення зобов’язання, оскільки
при прийнятті спадщини спадкоємцями до них переходять усі
права та обов’язки (крім тих,
що нерозривно пов’язані з особою померлого), що належали
такій стороні.
Отже, оскільки вклад входить до складу спадщини, а свідоцтво про право на спадкування вкладу в кредитній спілці, щодо якого вкладник зробив
розпорядження спілці або склав
з приводу його заповіт, видається нотаріусом на загальних
підставах, то видача вкладу
спадкоємцям має здійснюватися на підставі свідоцтва про
право на спадщину на вклад
у кредитну спілку та відповідні
відсотки, дозволу нотаріуса за
обставин, що мають істотне
значення або за рішенням суду.

Прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться
на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної
спілки, крім випадків припинення членства у зв'язку із смертю особи
або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення
ним статуту кредитної спілки.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України
«Про кредитні спілки» прийняття до кредитної спілки та
виключення з її складу провадяться на підставі письмової
заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення
членства у зв'язку із смертю
особи або виключенням члена
за рішенням загальних зборів у
разі порушення ним статуту
кредитної спілки. Свого часу,
Держфінпослуг у Примірному
статуті кредитної спілки, затвердженому розпорядженням
Держфінпослуг від 13 серпня
2008 року № 338 (пункт 17.3)
було запропоновано вирішення
питання припинення членства у
зв’язку зі смертю особи та моменту виключення передбачити
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у статуті таким чином: «17.3.
Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому
цього повноваження) на підставі
свідоцтва про смерть.
Членство припиняється з
дня смерті, вказаного в свідоцтві про смерть».
Рекомендується, щоб копії
документів
(свідоцтво
про
смерть) повинні бути засвідчені
органом, який їх видав або нотаріально. У разі, якщо меха-

нізм припинення членства у
зв’язку зі смертю у статуті кредитної спілки не передбачений,
слід врахувати, що відповідно
до частини другої статті 14 Закону України «Про кредитні спілки» загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати
рішення з будь-яких питань
діяльності кредитної спілки.
Слід також враховувати,
що питання прийняття в члени
кредитної спілки та виключення (припинення) з членів кредитної спілки не можуть делегуватися філіям (відділенням) кредитної спілки (про це див.
у Методичних рекомендаціях
щодо здійснення діяльності кредитною спілкою через відокремлені підрозділи, затверджених
розпорядженням
Держфінпослуг від 30.12.2005р. № 5237).

Надання фінансових кредитів кредитною спілкою без забезпеченості
не відповідає вимогам закону.

Відповідь

Відповідно до статті 21 Закону України «Про кредитні спілки»
кредитна спілка відповідно до свого статуту, зокрема надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій і безготівковій формі.
Отже, надання фінансових кредитів кредитною спілкою без
забезпеченості не відповідає вимогам закону.
Крім того, рекомендується договори забезпечення зобов’язань
укладати одночасно з основним зобов’язанням.
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Чи має поручитель, який не є членом кредитної спілки, відповідати ознаці
членства кредитної спілки.
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Вимоги щодо відповідності поручителя ознаці членства в кредитній спілці законодавчо не встановлена.
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Порука й застава — це різні види
забезпечення зобов’язань.

Відповідно до статті 546
Цивільного кодексу України
(далі — ЦК) виконання зобов’язання може забезпечуватися
неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням,
завдатком.
Отже, порука і застава — це
різні види забезпечення зобов’язань. Про це зазначено також
у пункті 23 постанови Пленуму
Вищого Спеціалізованого Суду
України з розгляду цивільних
і кримінальних справ «Про
практику застосування судами
законодавства при вирішенні
спорів, що виникають із кредитних
правовідносин»
від
30.03.2012 № 5 (далі — Постанова ВСС): при вирішенні
спорів за участю майнових поручителів суди мають виходити
з того, що відповідно до ст. 11
Закону України «Про заставу»,
статей 1, 11 Закону України
«Про іпотеку» майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем.
Відповідно до статті 546 ЦК
застава (іпотека) та порука
є різними видами забезпечення,
тому норми, що регулюють поруку (статті 553—559 ЦК), не
застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем, оскільки він відповідає перед заставо/іпотекодержателем за виконання
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боржником основного зобов’язання винятково в межах вартості предмета застави/іпотеки.
Відповідно до статті 554 ЦК
у разі порушення боржником
зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель
відповідають перед кредитором
як солідарні боржники, якщо
договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Поручитель відповідає перед
кредитором у тому ж обсязі, що
і боржник, включаючи сплату
основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено
договором поруки. Особи, які
спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено
договором поруки.
Відповідно до пункту 24
Постанови ВСС згідно з частиною четвертою статті 559 ЦК
порука припиняється, якщо
кредитор
протягом
шести
місяців від дня настання строку
виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до

поручителя.
При
вирішенні
таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею
526 ЦК зобов’язання має виконуватися
належним
чином
відповідно до умов договору.
Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови
виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного
виконання позичальником своїх
зобов’язань за цим договором
строк пред’явлення кредитором
до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит
коштів
має
обчислюватися
з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно
з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання в повному
обсязі або в зв'язку із застосуванням права на повернення
кредиту
достроково.
Таким
строком не може бути лише несплата чергового платежу.
Пред’явленням вимоги до
поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про
погашення боргу (залежно від
умов договору), так і пред’явлення до нього позову. При
цьому в разі пред’явлення вимоги до поручителя кредитор
може звернутися до суду протягом шести місяців від дня
настання строку виконання
основного зобов’язання.
Отже, у разі забезпечення
виконання основного зобов’язання порукою та в разі неналежного виконання такого зобов’язання позичальником кредитна спілка може звернутися
до
судових
органів
або
пред’явити вимогу до поручителя про повернення отриманих
у кредит коштів.

Заставні відносини регулюються Цивільним кодексом України, Законами
України «Про заставу», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
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Відповідно до статті 572 ЦК
в
силу
застави
кредитор
(заставодержатель) має право
в разі невиконання боржником
(заставодавцем)
зобов’язання,
забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок
заставленого майна переважно
перед
іншими
кредиторами
цього боржника, якщо інше не
встановлено законом (право
застави).
Відповідно до статті 575 ЦК
іпотекою є застава нерухомого
майна. Згідно зі статтею 577 ЦК
якщо предметом застави є нерухоме майно, а також в інших
випадках, встановлених законом, договір застави підлягає
нотаріальному посвідченню.
Відповідно до статті 591 ЦК
реалізація предмета застави, на
який звернене стягнення, провадиться шляхом його продажу
з публічних торгів, якщо інше
не встановлено договором або
законом. Порядок реалізації
предмета застави з публічних
торгів встановлюється законом.
Закон України «Про заставу»
визначає основні положення
про заставу. Окрім згаданого
Закону,
заставні
відносини
регулюються іншими актами
законодавства. Серед них слід
назвати закони України: «Про
забезпечення вимог кредиторів
та реєстрацію обтяжень», «Про
іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
Щодо опису заставного майна в договорі, то відповідно до
статті 12 Закону України «Про
заставу» у договорі застави
визначаються суть, розмір та
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строк виконання зобов’язання,
забезпеченого заставою, опис
предмета застави, а також інші
умови, відносно яких за заявою
однієї зі сторін повинна бути
досягнута угода.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про іпотеку» іпотечний договір повинен містити
такі істотні умови, зокрема,
як опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації,
та/або його реєстраційні дані,
у тому числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної
ділянки має зазначатися її
цільове призначення.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень» у правочині, на
підставі якого або в зв’язку
з яким виникає обтяження, повинен визначатись опис предмета обтяження. У разі відсутності опису предмета обтяження чи якщо існуючий опис не
дозволяє ідентифікувати предмет обтяження, таке обтяження
є недійсним. Якщо предметом
обтяження є окремий об’єкт,
його опис надається за індивідуальними ознаками.
Якщо предметом обтяження
є сукупність об’єктів рухомого
майна, його опис також може
надаватися за родовими ознаками. В обох випадках опис
предмета обтяження повинен
дозволяти ідентифікувати рухоме майно як предмет обтяжен-

ня. Опис предмета обтяження
за родовими ознаками може,
зокрема, вказувати на: 1) усі
існуючі та майбутні активи
рухомого майна або окремого
виду рухомого майна певної
особи; 2) усі або окрему частину
товарно-матеріальних
цінностей
суб'єкта
господарської
діяльності; 3) дебіторську заборгованість суб’єкта господарської
діяльності.
Щодо звернення стягнення
на заставне майно, то відповідно до статті 21 Закону
України «Про заставу» реалізація заставленого майна провадиться спеціалізованими організаціями з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств і відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації,
всі акції яких перебувають
у державній власності, — виключно з аукціонів (публічних
торгів).
Задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета
іпотеки
детально визначено
розділом V Закону України «Про
іпотеку».
Крім того, слід звернути увагу на положення статті 24 Закону України «Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію
обтяжень»: звернення стягнення
на предмет забезпечувального
обтяження
здійснюється
на
підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом,
або в позасудовому порядку
згідно з цим Законом (позасудовий порядок встановлений
статтею 26).

Платник податку-кредитор (кредитна спілка) може визнати безнадійною
заборгованість, щодо якої виконавчою службою повернуто виконавчий документ через відсутність у боржника майна та коштів, на які може бути звернуто стягнення, якщо боржником є фізична особа.
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Згідно з пп. 14.1.11 п. 14.1
ст. 14 Податкового Кодексу
України безнадійна заборгованість — заборгованість, що відповідає, зокрема, одній з таких
ознак: прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії
кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного
погашення заборгованості.
Статтею 17 Закону України
«Про виконавче провадження»
передбачено, що примусове виконання рішень здійснюється
державною виконавчою службою на підставі виконавчих
документів, визначених цим
Законом. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за
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яким виконання не здійснювалося або здійснено частково,
повертається стягувачу в разі,
зокрема, якщо в боржника відсутнє майно, на яке може бути
звернуто стягнення, а здійснені
державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи
щодо розшуку такого майна
виявилися
безрезультатними
(ст. 47 цього Закону).
Платник податку — кредитор може визнати безнадійною
заборгованість, щодо якої виконавчою службою повернуто виконавчий документ через відсу-

Яким чином прошивається пакет
документів на дозвільні процедури?

Вимоги до кредитної спілки
та об’єднаної кредитної спілки
(далі — кредитна спілка) для
набуття нею статусу фінансової
установи та порядок унесення
Національною
комісією,
що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, відповідної інформації
про кредитну спілку до Державного реєстру фінансових установ, встановлені Положенням
про внесення інформації про
кредитні спілки до Державного
реєстру фінансових установ,
затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 22 червня
2004 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 7 липня 2004 року за
№ 847/9446 (далі — Положення).
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Відповідно до підпункту 7.3
пункту 7 Положення документи,
які подаються кредитною спілкою
до
Нацкомфінпослуг,
повинні відповідати, зокрема,
такій вимозі: подаватися у
швидкозшивачі, з внутрішнім
описом із зазначенням кількості
аркушів документа.
Документи на двох і більше
сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та
відбитком печатки кредитної
спілки.

тність у боржника майна та
коштів, на які може бути звернуто стягнення, якщо боржником є фізична особа.
Відповідно до статті 47 Закону України «Про виконавче
провадження» повернення виконавчого документа стягувачу
з підстав, передбачених цією
статтею, не позбавляє його права повторно пред’явити виконавчий документ до виконання
протягом строків, встановлених
статтею 22 цього Закону.
У зв’язку з цим, рекомендується перевіряти, чи сплинув
строк пред’явлення виконавчого документа до виконання
встановлений статтею 22 Закону України «Про виконавче провадження», враховуючи норми
статті 23 цього Закону щодо
переривання строку давності.

Отже, рекомендується:
1. Документи на двох і більше сторінках нумерувати, прошнуровувати та засвідчувати
прошивку підписом керівника
та відбитком печатки кредитної
спілки.
2. Формувати пакет документів відповідно до Положення,
при цьому нумерувати всі сторінки пакету наскрізно (у випадку, коли є в пакеті вже прошиті, пронумеровані документи —
нумерувати відповідно до черговості сторінки в пакеті документів, не враховуючи вже існуючу нумерацію в такому документі), прошнуровувати пакет документів та засвідчувати
прошивку підписом керівника
та відбитком печатки кредитної
спілки.
3. Закріпляти відповідним
чином оформлений пакет документів у швидкозшивачі.
7 червня набрали чинності
Зміни до деяких нормативноправових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 5 березня 2013
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року № 712, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 18
травня 2013 № 770/23302, які
направлені на спрощення дозвільних процедур. Ці зміни, передбачають, зокрема, внесення
змін до Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22.06.2004 року № 1099,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07 липня 2004
року за № 847/9446 та Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 року
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№ 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1225/8546.
Так у пакеті документів до відповідної заяви, яка стосується
процедур дозвільного характеру, подається не копія свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України, а
друкована сторінка з веб-сайту
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців з інформацією
про заявника, завізована його
керівником, та й та подається
заявником за бажанням.
Отже, рекомендується в разі
прийняття рішення керівником
кредитної спілки про направлення у відповідному пакеті
документів, який стосується

У разі призначення голови правління
та/або головного бухгалтера за сумісництвом кредитна спілка додатково подає
засвідчені підписом керівника та печаткою
кредитної спілки копії відповідних рішень
органів управління про призначення на посаду за сумісництвом

Відповідно до підпункту 3
пункту 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 2 грудня 2003 р.
№ 146, зареєстрованим у Мінюсті 25 грудня 2003 р. за
№ 1225/8546, для отримання
ліцензії на здійснення зазначеного в ній виду діяльності
з надання фінансових послуг
заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу
звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії, до якої додаються, зокрема
засвідчені підписом керівника
та печаткою кредитної спілки
копії трудових книжок керівни-
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ка та головного бухгалтера кредитної спілки.
У разі призначення голови
правління та/або головного бухгалтера за сумісництвом кредитна спілка додатково подає
засвідчені підписом керівника
та печаткою кредитної спілки
копії відповідних рішень органів управління про призначення на посаду за сумісництвом.
Відповідно до пункту 1.1
Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників,

дозвільних процедур, друкованої сторінки з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців
(http://www.drsu.gov.ua/show/
62) така сторінка роздруковується в тому вигляді, який
має на інтерфейсі згаданого
веб-сайту, та візується керівником.
Вимога
про
засвідчення
такої роздруківки печаткою
кредитної спілки нормативноправовими актами Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг не висувається, разом з тим, рекомендується звернути увагу, на
вимогу, зокрема Положення,
щодо
нумерації,
прошнуровування документів на двох
і більше сторінках, засвідчення
таких
документів
підписом
керівника та відбитком печатки
кредитної спілки.

затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, зареєстрованого в Мінюсті 17.08.1993 за № 110
(далі — Інструкція), на осіб, які
працюють за сумісництвом,
трудові книжки ведуться тільки
за місцем основної роботи.
Разом з тим, відповідно до
пункту 2.14 Інструкції робота
за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку,
в трудовій книжці зазначається
окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням
працівника власником або уповноваженим ним органом.
Отже, за бажанням працівника запис щодо відомостей
про його роботу за сумісництвом в іншій кредитній спілці
може бути внесений до трудової
книжки.
Разом з тим, подання до
Нацкомфінпослуг копії трудової
книжки з записом про сумісництво за неосновним місцем ро-
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боти для отримання ліцензії, не
виключає обов’язкове подання

копій органів управління кредитної спілки про призначення

головного бухгалтера на посаду
за сумісництвом.

— довідка за підписом керівни-
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Під рішеннями органів управління
кредитної спілки маються на увазі всі види
рішень, зокрема протоколи, розпорядження, які регламентують порядок та умови
надання фінансових послуг, а також рішення, якими затверджені внутрішні
положення та процедури кредитної спілки.

Відповідно до підпунктів 6
та 7 пункту 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 2 грудня 2003
року № 146, зареєстрованим
в Мінюсті 25 грудня 2003 року
за № 1225/8546, для отримання
ліцензії на здійснення зазначеного в ній виду діяльності з надання фінансових послуг заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу
звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії, до якої додаються: засвідчені відбитком печатки та підписом керівника кредитної спілки
копії документів, що діють на
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дату подання заяви і регламентують порядок та умови надання фінансових послуг, а саме:
— внутрішні положення згідно
з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної
спілки, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від
11.11.2003 № 116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 25.11.2003 за № 1078/8399;
— рішення органів управління
кредитної спілки;

У разі якщо порушення та його наслідки
усунені кредитною спілкою самостійно
до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», заходи впливу за таке порушення
не повинні застосовуватися.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі — Закон) Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, обирає та
застосовує заходи впливу на
основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, вра34
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ховуючи наслідки порушення та
наслідки застосування таких
заходів. Види заходів впливу та
розмір штрафних санкцій вста-

ка та головного бухгалтера кредитної спілки про їх відповідність вимогам підпунктів «г» та
«ґ» пунктів 2.1 та 3.1 Професійних вимог до керівників і головних
бухгалтерів
фінансових
установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
13 липня 2004 р. № 1590, зареєстрованих у Мінюсті України
02.08.2004 р. за № 955/9554.
Довідка повинна містити
згоду на перевірку цієї інформації у відповідних органах
державної влади. Під рішеннями органів управління кредитної спілки маються на увазі всі
види рішень, зокрема протоколи, розпорядження, які регламентують порядок та умови
надання фінансових послуг.
Довідка, про яку йдеться
вище, викладається в довільній
формі і містить відповідну інформацію в розрізі кожної особи безпосередньо в самій довідці. Складання окремих довідок
з даного питання щодо керівника та головного бухгалтера не
вимагається.

новлені статтями 40 та 41 Закону відповідно.
Порядок
провадження
у
справах про порушення законів
та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність
з надання фінансових послуг
(далі — справа про правопорушення), механізм прийняття
рішень Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про застосування
заходів впливу та їх оскарження, встановлений Положенням
про застосування Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових
послуг,
заходів
впливу за порушення законодавства про фінансові послуги,
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затвердженим розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 р. № 2319, зареєстрованим в Мінюсті 18.12.2012
за № 2112/22424 (далі — Порядок).
Відповідно до частини першої статті 40 Закону в разі якщо порушення та його наслідки
усунені порушником самостійно
до застосування заходів впливу,
крім випадків, передбачених
статтями 41 і 43 цього Закону,
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Нацкомфінпослуг не застосовує
заходи впливу за таке порушення.
Відповідно до пункту 4.10
Порядку керівник або уповноважений представник особи
має право подати на розгляд
справи про правопорушення
письмові пояснення (заперечення) разом із документами, на
яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в обов’язковому
порядку долучаються до матері-

Публікація про загальні збори в друкованих засобах масової інформації.

Рекомендується:

1) кредитним спілкам, ознака
членства яких поширюється на
певну адміністративно-територіальну одиницю, розміщувати
повідомлення про скликання
загальних зборів в одному
з друкованих засобів масової
інформації органів виконавчої
влади відповідних територіальних підпорядкувань, на територію яких поширюється ознака
членства таких кредитних спілок;
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2) кредитним спілкам, ознака
членства яких поширюється
більш як на одну адміністративно-територіальну одиницю, розміщувати повідомлення про

алів справи про правопорушення. Отже, у разі самостійного
усунення кредитною спілкою
порушення та його наслідків до
застосування заходів впливу,
рекомендується направити до
Нацкомфінпослуг відповідні пояснення (заперечення) разом
з підтверджуючими документами та клопотанням про закриття справи, у зв’язку з самостійним усуненням порушень та їх
наслідків.

скликання
загальних
зборів
у виданнях, сфера розповсюдження яких забезпечить доступність до опублікованої інформації (загальнодержавна).
Слід також враховувати, що
в Положенні про загальні збори
членів кредитної спілки може
бути визначено видання для
розміщення
інформації
про
проведення загальних зборів.
Опубліковане повідомлення
про скликання чергових загальних зборів має містити інформацію про час і місце проведення загальних зборів та порядок
денний цих зборів.
Примірник друкованого засобу з опублікованим повідомленням про загальні збори необхідно зберігати в кредитній
спілці.

Чи необхідно направляти в Нацкомфінпослуг журнал з опублікованою
річною фінансовою звітністю?

Наразі нормативно-правовими актами обов’язку кредитних
спілок щодо направлення журналів з опублікованою річною фінансовою звітністю до Нацкомфінпослуг не встановлено.
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Припинення членства у кредитній спілці у зв'язку із смертю особи

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України
«Про кредитні спілки» прийняття до кредитної спілки та
виключення з її складу провадяться на підставі письмової
заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків припинення
членства у зв’язку із смертю
особи або виключенням члена
за рішенням загальних зборів у
разі порушення ним статуту
кредитної спілки.
Свого часу, Держфінпослуг у
Примірному статуті кредитної
спілки, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 13
серпня 2008 р. № 338 (пункт
17.3) було запропоновано вирішення питання припинення
членства у зв’язку зі смертю
особи та моменту виключення
передбачити у статуті таким
чином: «17.3. Рішення про припинення членства в разі смерті
члена кредитної спілки приймається спостережною радою або
правлінням (у разі делегування
йому цього повноваження) на
підставі свідоцтва про смерть.
Членство припиняється з дня
смерті, вказаного в свідоцтві
про смерть».
У разі, якщо механізм припинення членства в зв’язку зі
смертю в статуті кредитної спілки не передбачений, слід врахувати, що відповідно до частини другої статті 14 Закону
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України «Про кредитні спілки»
загальні збори членів кредитної
спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.
Слід також враховувати, що
питання прийняття в члени
кредитної спілки та виключення (припинення) з членів кредитної спілки не можуть делегуватися філіям (відділенням) кредитної спілки (про це див. в Методичних рекомендаціях щодо
здійснення діяльності кредитною спілкою через відокремлені
підрозділи, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг
від 30.12.2005 р. № 5237).
У своїй постанові від 30 березня 2012 року №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних
відносин» Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ надав такі роз’яснення:
«32. При вирішенні спорів щодо
виконання зобов’язань за кредитним договором у випадку смерті боржника/позичальника за
наявності поручителя чи спадкоємців суди мають враховувати таке.

З урахуванням положення
статті 1282 ЦК спадкоємці
боржника за умови прийняття
спадщини є боржниками перед
кредитором у межах вартості
майна, одержаного у спадщину.
При цьому спадкоємці несуть
зобов’язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, якщо вони
вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов’язання фактично не пов’язані з особою позичальника і не можуть
присуджуватися до сплати
спадкоємцями.
Поручитель приймає на себе
зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за
боржника (статті 553—554
ЦК), а також за будь-якого боржника в разі переводу боргу чи
смерті боржника, якщо таке
зазначено у договорі поруки.
Відповідно до статті 523 ЦК
порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється
після заміни боржника, якщо
поручитель або заставодавець
не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником, а згідно зі статтею
607 ЦК зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною,
за яку жодна зі сторін не відповідає.
Таким чином, на поручителів може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов’язку щодо виконання зобов’язання за кредитним
договором у випадку смерті позичальника лише за наявності
у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та
згоди поручителя відповідати
за будь-якого нового боржника,
зафіксоване в тому числі у договорі поруки».

Як оформити звільнення працівника як такого,
що не пройшов випробувальний строк.
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Відповідно до статті 26 Кодексу
Законів
про
працю
в Україні (далі — КЗпП) при
укладенні трудового договору
може бути обумовлене угодою
сторін випробування з метою
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування
повинна
бути
застережена
в наказі (розпорядженні) про
прийняття на роботу.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників
після закінчення професійних
навчально-виховних
закладів;
молодих
спеціалістів
після
закінчення вищих навчальних
закладів; осіб, звільнених у
запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації
медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також при прийнятті на
роботу в іншу місцевість і при
переведенні на роботу на інше
підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено
законодавством.
Відповідно до статті 27
КЗпП строк випробування при
прийнятті на роботу, якщо інше
не встановлено законодавством
України, не може перевищувати
трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом
первинної профспілкової організації, — шести місяців; строк
випробування при прийнятті на
роботу робітників не може перевищувати одного місяця; якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на
відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Отже, якщо при прийомі на
роботу працівникові був вста-

новлений випробувальний термін у передбаченому законом
порядку (статті 26, 27 КЗпП) та
результат випробуванння буде
незадовільним,
адміністрація
може звільнити працівника по
статті 28 КЗпП. Таке звільнення
відбувається без погодження з
виборним профспілковим органом (стаття 43-1 КЗпП) та без
виплати
вихідної
допомоги
(стаття 44 КЗпП).
Звільнення у відповідності
до статті 28 КЗпП можливе тільки до спливу строку випробування. Якщо випробувальний
термін вже закінчився і працівник
продовжує
працювати,
вважається, що він пройшов
випробування і подальше розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
Слід звернути увагу на вимоги статті 29 КЗпП щодо обов’язку власника: до початку роботи
за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний
роз’яснити працівникові його
права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови
праці, наявність на робочому
місці, де він буде працювати,
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх
впливу на здоров'я, його права
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
чинного законодавства і колективного договору; ознайомити
працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку
та колективним договором; визначити працівникові робоче
місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
проінструктувати працівника з
техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Крім того, для звільнення
працівника, якому за угодою
сторін установлено строк випробування, з формулюванням
«Звільнений за результатами

випробування» необхідно мати
документи, які підтверджують,
що встановлене строком випробування працівник не пройшов.
Такими документами можуть
бути, наприклад, доповідні записки керівника, у підпорядкуванні якого перебуває цей працівник, про неякісне виконання
роботи, недостатню професійну
підготовку,
некомпетентність,
постійне порушення ним правил внутрішнього трудового
розпорядку, появу на робочому
місці в нетверезому стані тощо,
а також інші документи, що
підтверджують халатне ставлення працівника до праці.
У цьому випадку
повинні
враховуватись всі якості працівника, а не тільки його кваліфікація, оскільки розірвання
трудового договору внаслідок
недостатньої кваліфікації передбачено пунктом 2 статті 40
КЗпП (при такому звільненні
інтереси працівника захищені:
пропонується інша робота, необхідне попереднє погодження
проспілки, виплачується вихідна допомога та ін.).
Мінсоцполітики у своєму
листі від 4 квітня 2012 року
№ 54/06/187-12 зазначило, що:
«одностороннє встановлення
роботодавцем умови про випробування працівника є неприпустимим. Законною вважається
умова про випробування, яка:
1) умова про випробування
внесена в письмово оформлений трудовий договір і повторена у наказі про прийняття на
роботу;
2) умова про випробування
застережена в заяві про прийняття на роботу і повторена в
наказі про прийняття на роботу;
3) умова про випробування
не міститься в заяві про прийняття на роботу, але внесена в
наказ про прийняття на роботу,
з яким працівник ознайомлений
під розписку до початку роботи;
4) умова про випробування
не застережена в заяві про при37
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йняття на роботу, але внесена
в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений після початку роботи
і при цьому він не заперечував
проти внесення в наказ такої
умови. У разі невідповідності
працівника і роботи протягом
строку випробування роботодавець може розірвати трудовий
договір. Звільнення за результатами випробування оформлюється наказом. При цьому в наказі і трудовій книжці зазначається посилання на ст. 28
КЗпП, а підстава формулюється
як «за результатами випробування». Слід враховувати, що не
допускається звільнення з ініціативи роботодавця вагітних
жінок і жінок, які мають дітей
віком до 3 або 6 років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини
-інваліда, крім випадків повної
ліквідації підприємства, коли
допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Про що запит
спілки

Чи може особа, яка отримала базову
вищу освіту за напрямком підготовки
«Облік і аудит» і здобула кваліфікацію
бакалавра з «Обліку і аудиту» та продовжуватиме освіту на спеціаліста (заочно),
отримати посаду головного бухгалтера
кредитної спілки?

Відповідно до підпункту «а»
пункту 3.1 Професійних вимог
до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004
№1590, зареєстрованим в Мінюсті 02.08.2004 за № 955/9554,
головний бухгалтер фінансової
установи повинен відповідати
таким професійним вимогам
як: мати базову вищу освіту
відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту.
Згідно з статтею 7 Закону
України «Про вищу освіту»:
38

Обов'язкове працевлаштування
зазначених жінок здійснюється
також у випадках їх звільнення
після закінчення строкового
трудового договору. На період
працевлаштування за ними зберігається
середня
заробітна
плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору.
Названі категорії жінок не
можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця. При цьому
розірвання трудового договору
в разі незадовільного результату
випробування,
обумовленого
при прийнятті на роботу, прямо
віднесено до звільнення з ініціативи роботодавця».
Разом з тим, до звільнення
на підставі частини другої статті 28 КЗпП порядок розірвання
договору — статті 40, 41 КЗпП
— за ініціативою адміністрації
не застосовується.
Але, рекомендується не пізніше ніж за три дні до звільнення
за результатами випробування

Відповідь

1. Неповна вища освіта —
освітній рівень вищої освіти
особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних
якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

письмово повідомити про це
працівника з зазначенням причин звільнення та зазначити в
наказі про звільнення, чому
(причини) працівник не пройшов випробування.
Трудова книжка працівника
заповнюється у відповідності до
Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993
року № 58, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України
17 серпня 1993 року за № 110.
Рекомендується, в трудову
книжку вносити запис такого
формулювання: «Звільнений за
результатами
випробування,
частини 2 ст. 28 КЗпП України.
Прийняття додаткового наказу (розпорядження) про остаточне прийняття на роботу особи, яка пройшла випробування,
не вимагається.

2. Базова вища освіта —
освітній рівень вищої освіти
особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних
якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій
за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
3. Повна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи,
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей,
що визначають розвиток особи
як особистості і є достатніми
для здобуття нею кваліфікацій
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра.
4. Вищу освіту мають особи,
які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів
вищої освіти і отримали відпо-
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відний документ про вищу освіту державного зразка.
Згідно Переліку напрямів, за
якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфіка-

ційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13.12.2006 № 1719, посаді головного бухгалтера небанківської
фінансової установи відповіда-

ють напрями галузі знань
«Економіка та підприємництво»
(шифр галузі 0305), зокрема
напрям підготовки «Облік і
аудит» (код напряму підготовки
6.030509).

Матеріал підготовлений наприкінці грудня 2013 року

Роз’яснення
щодо внесення змін до Наказу
про облікову політику та робочого
Плану рахунків кредитної спілки
Підготували аналітична служба ОКС «Програма захисту вкладів» й Аудиторська фірма «АВС-Центр»

Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 року № 627 (набрав чинність з
09.08.2013 р.) були внесені
зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р.
№ 291.
Зокрема, зазначеними змінами передбачено перейменування деякий рахунків для обліку й
узагальнення інформації про
стан і рух капіталу підприємств,
у тому числі введення субрахунку 402 «Пайовий капітал» рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».
Враховуючи, що більшість
кредитних спілок вирішила проводити зазначені зміни з нового

звітного року, рекомендуємо
таке:
1. Внести відповідні зміни з
01.01.2014 року до Наказу про
облікову політику кредитної
спілки та робочого Плану рахунків кредитної спілки.
2. Для обліку й узагальнення
інформації про стан і рух пайового капіталу кредитної спілки
використовувати субрахунок
402 з введенням субрахунків
четвертого порядку: 402-1 —
Обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки; 402-2 —
Додаткові пайові внески членів
кредитної спілки.
3. Для перенесення вхідного
сальдо на 01.01.2014 р. вибрати
один з варіантів (враховуючи
можливості вашого програмного забезпечення):
— Виконання 01.01.2014 р.
корегувальних проводок на су-

му залишкового сальдо на кінець року:
Дт 411 Кт 402 — 1;
Дт 412 Кт 402 — 2;
— Закриття залишків по рахунках 411, 412 станом на 31 грудня 2013 р. і введення вступного
сальдо по рахунках 402-1 і
402-2 станом на 01.01.2014 р.
у програмі: Дт 00 Кт 402-1, що
має дорівнювати Дт 411 Кт 00;
Дт 00 Кт 402-2, що має дорівнювати Дт 412 Кт 00.
4. Зробити бухгалтерську
довідку щодо виконаних дій.
5. Якщо ваше програмне
забезпечення формує звітні дані автоматично й у звітності
відображатиметься корегувальна проводка як обороти по пайовому капіталу — подати разом зі звітними даними за 1
квартал 2014 року пояснюючу
записку в Нацкомфінпослуг.

Ви провели загальні збори?
Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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Кооперативна природа
українських кредитних спілок:
слова доведені добрими справами

К

редитна кооперація — не стихійне явище, а необхідність для 101 країни. Переконує в цьому статистика: майже 56 тисяч кредитних спілок об’єднує понад 200
мільйонів людей*. Спілки працюють в країнах із розвиненою економікою й у країнах,
де ця економіка тільки розвивається. Головна функція кредитних спілок — не тільки
забезпечити доступ до фінансових послуг, а й приділити увагу кожному, хто її особливо потребує. Так роблять й українські кооператори протягом відродження цих
фінансових установ в Україні: лекції з фінансової грамотності, індивідуальне консультування громадян, котрі накопичили борги і хочуть з ними розрахуватися, допомога
в розробці бізнес-плану, підтримка місцевих громад, шкіл-інтернатів, будинків для
літніх людей, благодійницькі акції тощо.

Найтепліші подарунки — сплетені власноруч

В

’язані з вовни шкарпетки й шапочки
як символ ощадності — у такий спосіб
кредитна спілка «Юкон» цього року
розповіла про День ощадності дітям, котрі
перебувають під наглядом Запорізького
обласного центру профілактики й боротьби
зі СНІДом.
На думку співробітників КС «Юкон»,
ощадність потрібна не тільки у фінансах.
Звісно, накопичені кошти — гарний захист
для родини, але тут дивляться на це питання ширше. Працівники спілки вважають,
що зберігати слід і природні ресурси, і теплі
стосунки в сім’ї, і наше майбутнє — дітей.
Саме тому співробітниці спілки власноруч протягом місяця плели вовняні речі.
«В’язані з вовни шкарпетки — не просто
деталь одягу. Вони мають символічне значення. Найдавніші плетені шкарпетки
знайшли в Єгипті, у коптському могильнику третього-другого тисячоліть до нашої
ери. А в слов’ян шкарпетки зазвичай плели
бабусі. Для цього розпускали старі вовняні
речі. Літні жінки, які пройшли голод і війну,
знали, як бути ощадливими! А ще в кожну
шкарпеточку вони вкладали побажання
здоров’я онукам. Так і ми прагнули обдарувати малюків яскравими речами, куди
вкладено тепло наших рук і душі, щоб захистити їх у холодні дні», — коментують
у кредитній спілці «Юкон» (м. Запоріжжя).

* За даними World Council of Credit Unions (WOCCU).
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Міжнародний день кредитних спілок
став днем подяки

У

своє професійне свято — Міжнародний день кредитних спілок КС «Бойківщина» (м. Дрогобич)
почула слова подяки, любові й вірності від кожного члена спілки, який завітав на День відкритих
дверей. Такий захід для КС «Бойківщина» у цей день став вже традиційним.
Усіх людей (у тому числі тих, хто прийшов уперше) привітно зустрічали працівники спілки й пригощали цукерками. Кожен бажаючий міг поставити питання будь-кому з членів органів управління,
безпосередньо ознайомитися із роботою самої спілки. Кожному, хто оформив кредитний договір чи
договір вкладу на депозитний рахунок у цей день дарували презент.
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Станіслава Шахоріна:
«Я люблю працювати
в кредитній спілці»

2013

рік сплинув.
Для КС «Теребовля» — це завершився 16-тий рік, який відійшов в історію,
хоч кожен рік роботи був чудовий по-своєму.
Я економіст, бухгалтер і фінансист за освітою, тому я люблю працювати в кредитній
спілці. Люблю свій молодий колектив, який так
старається, і хоче, щоб кожна добра справа була підмічена, а слова «дякую» я не жалію. Демократичні підходи до працівників породили повну
відповідальність за якість роботи, і це дуже важливо.
Кількість членів нашої спілки сягає 6 500 чоловік. Люди приходять не тільки, щоб здійснити
операцію, а й щоб поговорити, порадитися. Фактор довіри спрацьовує сильно. У нашому невеликому містечку шість банків і дві кредитні спілки, а у нас завжди людно. Наші клієнти — це
еліта, робітники, фермери й підприємці нашого
міста й району. З ними легко та цікаво працювати. Ми вислуховуємо тисячі історій про їхнє
життя, і тому я завжди себе ловлю на думці,
що велике мистецтво — вміти людину вислухати до кінця. Для того, хто це вміє, віддача не
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забариться — це аксіома. Спробуйте!
Ми ніколи не прагнули бути великими, вважаю, що організовувати філії — головний біль.
Спершу в нас була черга, щоб стати членом
спілки, потім — вкладником. І життя показує,
що ми не помилилися.
І тому за підсумками національного бізнесрейтингу, зокрема серед підприємств-лідерів
Тернопільської області, за результатами загальнодержавного статистичного ранжування суб’єктів господарської діяльності КС «Теребовля»
оцінено як «Золото рейтингу», серед підприємствлідерів України — «Срібло рейтингу».
Шановні друзі!
Бажаю, щоб у цьому, 2014, році ми дивилися
в наше майбутнє з надією та сподіваннями, щоб
наші діти й онуки змогли отримати гідну освіту, щоб зарплата й пенсія, лікування та дороги
були гідними нас!
Будьте здорові, впевнені в завтрашньому дні,
нехай ваша нелегка праця в кредитному русі
буде оцінена! Щоб усі проблеми ваші вирішувалися, негаразди згинули, а все задумане збулося!
Щастя Вам!
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Міжнародний день кредитних спілок по-косівськи

Ч

лени кредитної спілки «Косівська» (м. Косів)
у 2013-ому, як і в попередні роки, підтримали традиції міжнародної кредитно-кооперативної спільноти — 17 жовтня зібралися, щоб
разом відзначити свої досягнення та привітати
один одного з Міжнародним днем кредитних
спілок. Літературні читання, пісні, музичні твори від місцевого ансамблю, співробітників і членів спілки — таким було професійне свято
по-косівськи.
Цій спілці є чим пишатися. Нині КС
«Косівська» об’єднує майже 10,5 тис. українців, її
активи — понад 18 млн грн, п’ята частина
з яких є власним капіталом.
Під час фінансових потрясінь КС «Косівська»
була однією з небагатьох місцевих фінансових
установ, що не припиняла кредитувати фізичних осіб.
Зараз фінансову кризу тут згадують як випробування, перед яким спілка вистояла.
Сьогодні спілчани з впевненістю дивляться у
майбутнє.
За 9 місяців 2013 року — спілка видала 1 393
кредити на загальну суму 18 млн 100 тис. гривень, зокрема:
— на комерційну діяльність — 3 млн. 300 тис.
гривень;
— розвиток фермерських і особистих селянських
господарств — 50 тис. 600 грн;
— будівництво, ремонт і реконструкцію нерухомості — 6 млн 600 тис. грн;
— придбання автотранспорту — 764 тис. 800
гривень;
— інші споживчі кредити — 6 млн 300 тис. грн.
«За 16 років нашої роботи не було жодного
випадку, коли б ми вчасно не повернули депози-

тні вклади — незалежно від того, дотермінове
повернення чи планове», — запевняє Оксана Довгун, голова правління КС «Косівська».
1997-ий, 55 засновників і 600 гривень, що
вони внесли, аби спілка почала працювати. Так
розпочалася історія «Косівської».
У 2013-ому про успішну роботу цієї спілки під
керівництвом її незмінної голови правління свідчать не тільки фінансові показники. Сьогодні, в
залежності від можливостей, «Косівська» допомагає в різних нагальних потребах як своїм членам,
так і в справах громади, підтримує культурномистецькі проекти.
За роки діяльності КС «Косівська» надала таку
матеріальну й благодійну допомогу:
— на лікування членів спілки та їхніх дітей, при
нещасних випадках — 30 тис. грн;
— ветеранам УПА, літнім людям — 25 тис. грн;
— на спорудження пам’ятників борцям за волю
України — 8 тис. грн;
— на спорудження церкви Св. Василія Великого, яку зруйнувала пожежа, — 85 тис. грн;
— дітям-сиротам, дітям з обмеженими можливостями — 12 тис. грн;
— на видання книг і культурно-мистецькі проекти — 40 тис. грн;
— обдарованим дітям — 20 тис. грн.
У рамках свята була цікава зустріч з письменниками Мирославом Дочинцем та Юрієм Николишиним, та можливість придбати їхні книги
й книги видавництва «Апріорі».
На святкуванні Міжнародного дна кредитних
спілок (17 жовтня) директор центральної районної бібліотеки Ярослав Семанишин висловив щиру вдячність правлінню кредитної спілки
«Косівська» за доброчинний жест — закуплені
та подаровані для бібліотеки книжки згаданих
авторів.
З нагоди відзначення Міжнародного дня кредитної кооперації, за рішенням спостережної ради кредитної спілки, для старійшин спілки був
організований благодійний обід.
«Ми зуміли пройти шлях випробування на
стабільність і керованість у непростих ситуаціях, що складалися на фінансовому ринку України, — на рівень довіри як до фінансової установи.
І приємно, що наша косівська спілка є в числі лідерів кредитної кооперації України та бере активну участь в її розбудові.
Наше гасло «Ми працюємо не для слави, а лиш
на совість і як Бог велить» підтверджуємо щоденною працею та новими досягненнями», — із
гордістю відзначає Оксана Довгун.
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КС «Кредит-СоюЗ» — спонсор

Як повідомив «Віснику кредитної кооперації» голова правління Володимир Казарінов,
кредитна спілка стала спонсором змагань юних дзюдоїстів.

«День відкритих дверей» у «Профспілковій скарбниці»

2013-

ого в світі вже шістдесят
п’ятий раз відзначають
Міжнародний день кредитних спілок, святкування якого бере свій початок з 1948 року, і святкується щороку третього четверга
жовтня.
У році, що минув, свято припало
на 17 жовтня.
З цієї нагоди кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» Київської міської ради
профспілок провела «День відкритих дверей».
Усіх гостей привітно зустрічали співробітниці «Профспілкової скарбниці» з сувенірами та квітами, пригощали чаєм з цукерками, розповідали про діяльність КС, відповідали на численні запитання, надавали консультації.
У відповідь співробітниці КС почули на
свою адресу від гостей слова вдячності за
їхнє відповідальне ставлення до роботи та
привітність до людей.
44

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Жовтень — грудень 2013

День Св. Миколая від «Вигоди»

І

шов Святий Миколай, вітав малих і дорослих, бажав здоров’я та щастя, миру й добробуту, пригощав
солодощами! А допомагали йому працівники кредитної спілки «Вигода», вони дарували гарний настрій людям на вулицях Стрия, Пустомит, Самбора, Сокаля, Жидачева, Миколаєва, Старого Самбора,
Сколе, Моршина, Калуша, Бережан й інших міст.
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ЦКС «Анісія» пропонує приєднатися
до святкування 200-річчя
з дня народження Тараса Шевченка

2014-ий — рік 200-річного ювілею з дня народження найвідомішого українця Тараса Шевченка.
Цей ювілей важливий кожному, хто любить Україну й мріє про її щасливу долю.
Аби привернути увагу до такої важливої дати, студенти Університету банківської справи Національного банку України проведуть благодійний «VIII Аукціон надій». Цього року він пройде під
гаслом — «Шевченко live. 200 років живого спілкування».
У рамках проекту студенти мріють провести міжнародну акцію «Шевченко єднає українців».
Саме ця акція мала б показати світу силу, єдність і патріотизм людей, серце яких назавжди залишилось в Україні.
Церковна кредитна спілка «Анісія» активно співпрацює з Університетом банківської справи і підтримує таку важливу подію. Закликаємо й вас взяти участь у масштабному заході львівського студентства, який полягатиме в тому, що 7 березня 2014 року о 12:00 годині за київським часом на
різних куточках планети українці в національному вбранні одночасно виконають «Заповіт»
Кобзаря та символічно випустять у небо жовто-блакитні кульки. Кожна громада зможе записати власну акцію на відео, переслати організаторам в Україну, де останні змонтують міні-фільм
про унікальну міжнародну подію.
Усі ми маємо змогу довести: Шевченко й через 200 років не забутий, його слова та любов до рідної
землі, до свого народу спонукає молодих українців вірити в майбутнє своєї країни.
Для реєстрації участі в акції «Шевченко єднає українців», а також з інших організаційних питань можна писати на speka@ukr.net, контактна особа — Наталія Кузьма. Разом з тим просимо
надавати таку інформацію на адресу anisia-sv@mail.lviv.ua Володимиру Сидоровському.
Сторінка Університету банківської справи НБУ є в Facebook, там теж вам зможуть надати необхідну інформацію й будуть висвітлювати події «Аукціону надій».
Українські кредитні спілки за кордоном завжди були осередком культури, патріотизму та любові
до рідної землі, а тому віримо, що й ваші члени приєднаються до такої благородної акції.
З повагою,
Голова Правління Церковної кредитної спілки «Анісія»
Володимир Сидоровський
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