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серпня 2009 року між Об'єднанням кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» та ВАТ
«Фольксбанк» підписано Договір про
взаєморозуміння та співробітництво.
Предметом цього Договору є
співробітництво Сторін з метою оптимізації ринкової позиції, мінімізації фінансових ризиків та підвищення операційної ефективності Банку
та кредитних спілок- учасників ОКС
«ПЗВ» у сфері надання фінансових
послуг фізичним особам за рахунок
взаємної підтримки та поєднання
існуючих у Сторін організаційних,
фінансових, технічних та інформаційних ресурсів. Крім цього, Сторони визнають за пріоритет опрацювання у пілотному режимі окремих
механізмів взаємодії Банку та кредитних спілок – учасників ОКС «ПЗВ»
за формулою «центральний банк –
кредитні кооперативи першого рівня» з врахуванням та на основі найкращої світової практики, зокрема
досвіду діяльності систем кооперативних банків Австрії та Німеччини.
Сторони Договору засвідчують
розуміння важливості забезпечення
доступу кредитних спілок до фінансо-

вих ресурсів тривалого використання, що дозволить підвищити ліквідність та якість їх активів, сприятиме
збільшенню обсягів кредитування
широких верств населення, суб’єктів малого підприємництва та фермерства. Також Сторони констатують необхідність запровадження у
діяльності кредитних спілок нових
видів фінансових послуг та фінансових інструментів, ефективних методів управління пасивами кредитних
спілок, сучасних управлінських, фінансових та маркетингових технологій.
Сторони визнають право на здійснення загального моніторингу ходу
виконання Договору та надання
відповідних рекомендацій Сторонам
за його результатами з боку Volksbank A.G. (Австрія), Німецької кооперативної асоціації Райфайзен
«DGRV» (Німеччина) та проекту технічної допомоги DGRV/GTZ «Підтримка фінансової діяльності на
селі».
Таким чином, започаткована
співпраця з українським банком,
біля витоків якого стоять кооперативні банки Австрії, Німеччини та
Франції.

Першим планом заходів, на виконання даного договору передбачено:
1. Впровадження фінансових
продуктів по програмі «Ліквідність»:
 купівля банком надлишкової
ліквідності кредитних спілок;
 підтримка ліквідності кредитних спілок, відпрацювання процедур по овердрафтах;
 створення пулу підтримки ліквідності між учасниками ПЗВ.
2. Впровадження фінансових
продуктів за програмою «Кредитування»:
 кредитування кредитних спілок
під майнову заставу;
 кредитування кредитних спілок
під заставу майнових прав;
 цільове кредитування кредитних спілок для надання кредитів членам кредитних спілок по
узгоджених з банком фінансових продуктах;
 здійснення кредитними спілками кредитування з використання платіжних інструментів банку;
 синдиковані кредити банку та
кредитних спілок.

Учасники ПЗВ і ВАКС отримали понад 5 млн гривень від Уряду Канади
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березня 2010 року відбулося закриття Канадської програми зміцнення кредитних
спілок в Україні (КПЗКСУ). Під час
цієї події було оголошено результати
розподілу коштів, виділених Канадським урядом у рамках Стратегії
капіталізації кредитних спілок в
Україні, між 34 українськими кредитними спілками. ПЗКСУ і ці кредитні
спілки підписали відповідні договори. Варто зазначити, що 80,7 % від
усіх коштів, що були розподілені між
спілками, прийшлося саме на учасників «Програми захисту вкладів», а
це майже 5,5 млн грн (усього було

задіяно 21 із 48 кредитних спілокучасників ПЗВ). При цьому, 5 із 6
кредитних спілок, які при розподілі
отримали найбільшу суму — 500
тисяч грн, є учасниками ПЗВ.
На членів Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) прийшлося 82,09 % (більше 5,5 млн грн)
від усієї суми, що було розподілено.
У тому числі всі кредитні спілки, які
отримали максимальну суму — 500тис. грн, є членами ВАКС (із них 5,
як зазначено вище, — одночасно й
учасники «Програми захисту вкладів»). Нагадаємо, стратегія капіталізації почалася в грудні 2007 року.

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

Положення про стратегію капіталізації було затверджено Канадською
агенцією з міжнародного розвитку
(КАМР) у жовтні 2008 року. При цьому вимогою КАМР було те, що кошти мають бути розподілені між партнерами ПЗКСУ на основі принципу
мінімізації ризиків.
Стратегія капіталізації базувалася на таких принципах:
1. Здійснити прямий позитивний
вплив на кредитні спілки, які є власністю своїх членів і контролюються
ними.
2. Застосувати успішний підхід
«знизу-вверх».
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Представники українських кредитних спілок під час закриття Канадського проекту зміцнення
кредитних спілок в Україні (м. Київ).

3. Підтримати кредитні спілки,
які ведуть прозору діяльність.
4. Покращити роботу спостережних рад.
Метою й цілями Стратегії капіталізації були:
 визначити, підтримати й винагородити кредитні спілки, які відповідають критеріям положення про
капіталізацію;
 винагородити спілки, які відповідають критеріям належного
управління та прозорої діяльності;

Розподіл коштів, виділених Канадським Урядом.
Підписання договорів з кредитними спілками.
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 винагородити кредитні спілки,
які відповідають вимогам достатності капіталу: резервний капітал
до активів, зважених на ризик, що
становлять 8 % і більше.
Серед критеріїв, яким мали відповідати кредитні спілки, які брали
участь у розподілі коштів, зокрема
були й такі:
 у кредитній спілці проводиться
незалежна оцінка відповідно до
методики посібника з внутрішнього
аудиту;

 річні загальні збори спілки відвідує незалежний спостерігач;
 члени спостережної ради відвідують навчальні курси, присвячені
ролі членів спостережної ради та
їхнім обов’язкам;
 кредитна спілка здійснює планування своєї діяльності та розробляє стратегічний і бізнес плани на
наступні три роки;
 кредитна спілка є членом хоча
б однієї з асоціацій КС;;
 найголовніше: кредитна спілка
щоквартально висвітлює свою фінансову звітність на загальнодоступному веб-сайті. Говорячи про
роль ПЗКСУ, представники кредитних спілок, присутні на заході, відзначили те, що багато хто з них
своїм існуванням завдячують саме
Канадському проекту, оскільки за
час роботи в Україні цей проект
допомагав українським спілкам і
навчанням, і поворотними кредитами й усіляко підтримував і тих,
хто тільки починав зводитися на
ноги, й тих, хто потрапляв у скрутне
становище. Тому українські кредитні спілки висловили сподівання, що
згодом Канадський проект буде
продовжено.

ДОВІДКА
Канадська програма зміцнення кредитних спілок в Україні — третя в низці
проектів технічної допомоги, які фінансує канадський уряд, спрямованої
на допомогу в створенні життєздатної та потужної системи кредитних спілок в Україні. Проект виконують:
1. Канадська Кооперативна Асоціація (ККА) — апексна асоціація англомовних кооперативів Канади. ККА представляє більш ніж сім мільйонів членів з 3 000 кредитних спілок і кооперативів Канади, які працюють у таких
галузях економіки, як фінанси, страхування, сільське господарство, харчова промисловість, гуртова та роздрібна торгівля споживчими товарами,
житлове будівництво, охорона здоров'я, дошкільне виховання. Місія ККА —
сприяти зростанню та розвитку кооперативного сектора для покращення
економічного й соціального життя громади в Канаді й інших країнах.
2. Українська Кооперативна Рада Канади (УКРК) — представницька організація, до якої входять 12 кредитних спілок з 5 провінцій Канади. Кредитні спілки-члени УКРК об'єднують понад 70 тисяч членів, а їхні активи перевищують 1 млрд доларів. Кредитні спілки Української Кооперативної Ради
Канади відіграють провідну роль у житті своїх громад, вкладаючи значний
час і кошти в підтримку духу української громади в Канаді. УКРК допомагає ККА провадити Програму зміцнення кредитних спілок в Україні, використовуючи знання та досвід своїх членів.
Основна мета проекту, закриття якого відбулося 12 березня цього року,
на відміну від двох попередніх проектів, полягає не в створенні великої
кількості нових кредитних спілок, а в розвитку інфраструктури, спрямованої на забезпечення їхньої стабільної й ефективної діяльності. Передбачено діяльність у трьох головних напрямах: зміцнення первинних кредитних
спілок; захист членських депозитів; зміцнення асоціацій кредитних спілок
України загальнодержавного й обласного рівнів.

Березень 2010
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Питання рефінансування кредитних спілок обговорювали
з очільниками Уряду
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березня віц е-п рем'єрміністр України з економічних питань Сергій Тігіпко провів
нараду, присвячену сучасним проблемам діяльності кредитних спілок.
У нараді, зокрема, взяли участь
голова Держфінпослуг Віктор Суслов, голова Держпідприємництва
Олександра Кужель, начальник
Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
Валентина Ящук, президент ОКС
«Програма захисту вкладів», радник
правління ВАКС Андрій Оленчик,
президент НАКСУ Петро Козинець,
голова ВГО «Український фінансовокредитний альянс» Андрій Азаров,
низка інших запрошених осіб.
За результатами наради було
вирішено оперативно доопрацювати й подати на розгляд Кабінету Міністрів План заходів з підтримки
діяльності кредитних спілок, а також
приділити пріоритетну увагу якнайшвидшому вирішенню питання утворення за участю держави Фонду
гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Особливе місце під час наради
було відведено питанню можливого
рефінансування діяльності кредитних спілок.
Сергій Тігіпко однозначно констатував, що жодного рефінансування із залученням коштів Державного бюджету України в 2010 році бути не може (бюджетний дефіцит
зараз складає 11 % і сягнув
101 млрд грн).

Віце-прем'єр-міністр України з економічних питань Сергій Тігіпко
однозначно констатував, що рефінансування із залученням коштів Держбюджету
в 2010 році бути не може.

Нагадаємо, що саме на бюджетному джерелі походження коштів
для рефінансування кредитних спілок будувалася так звана ініціатива
Держпідприємництва-ВАКСВУ. Натомість, пан Тігіпко підтвердив, що
єдиним можливим каналом залучення таких коштів залишається
Національний банк України. При
цьому, потенційно кошти можуть
бути виділені лише на ринкових умовах, тобто умовах платності, строковості, забезпеченості та прозорості.
Як відомо, саме цей, на жаль, єдино

можливий в осяжній перспективі
варіант рефінансування спільно
опрацьовували протягом останніх
місяців Держфінпослуг, ВАКС, НАКСУ та ПЗВ. Сергій Тігіпко пообіцяв
свою підтримку в проведенні відповідних перемовин з НБУ.
На завершення наради Сергій
Тігіпко сказав: «Кредитні спілки об'єктивно мають право на свою унікальну нішу на фінансовому ринку
України. І має бути зроблено все
необхідне для їх збереження і подальшого розвитку».

Михайло Бродський зайняв місце
Олександри Кужель

У

ряд 24 березня 2010 року на своєму засіданні ухвалив рішення про призначення Михайла Бродського на
посаду голови Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва (Держ-компідприємництва).
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України
Анатолій Толстоухов.

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Михайло БРОДСЬКИЙ
Дата народження: 5 квітня 1959 року
Місце народження: м. Києв
Родина: одружений, виховує двох синів (Ростислав та Юрій) і доньку (Анна).
Освіта:
1974—1978 рр. — навчання у Київському технікумі транспортного будівництва за спеціальністю «Технік-будівельник».
1996 р. — друга освіта: Інститут ринкових відносин та підприємництва Міжнародного центру «Ринок», спеціальність —
економіст.
Трудова та політична діяльність:
1979—1986 рр. — технік, інженер Київського монтажно-налагоджувального управління.
1986—1989 рр. — старший інженер, начальник госпрозрахункової дільниці тресту «Київпобутрембуд».
1989—1991 рр. — заступник начальника управління виробничо-технічної комплектації виробничо-житлового ремонтного
об’єднання Київського міськвиконкому.
1991—1994 рр. — директор малого підприємства «Томпо».
1994—1997 рр. — президент концерну «Денді», голова ради ЗАТ «Видавництво «Київські Відомості».
1994—1998 рр. — депутат Печерської районної Ради народних депутатів м. Києва 22-го скликання.
03.1998—03.2002 рр. — народний депутат України 3-го скликання.
07.1998—02.2000 рр. — член Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби
з організованою злочинністю і корупцією.
1999—03.2002 рр. — перший заступник голови партії «Яблуко».
2000—2002 рр. — співголова депутатської фракції «Яблуко».
2000—2002 рр. — голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва.
03.2002—06.2002 рр. — співголова партії «Яблуко».

У Держфінпослуг знінилося керівництво:
замість Віктора Суслова призначили Василя Волгу

Г

олова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор Суслов подав у
відставку.
Кабінет Міністрів України прийняв відставку Віктора Суслова
22 березня цього року, про що видав розпорядження № 576.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 577 від 22 березня
2010 року головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України призначено Василя
Волгу.
Як повідомляє «Интерфакс-Україна», Віктор Суслов пояснив, що
вирішив подати у відставку з морально-етичних міркувань, оскільки
відповідно до коаліційних домовленостей посада голови Держфінпослуг відійшла до фракції КПУ.
За рішенням партії на цю посаду
було призначено Василя Волгу.
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Василь ВОЛГА
Дата народження: 5 березня 1968 р.
Місце народження: Северодонецьк, Луганська обл.
Родина: одружений, виховує двох синів (Василя й Іллю) і двох доньок (Олену та Єкатерину).
Освіта:
1990 р. — закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище (кваліфікація — інженер-механік, спеціаліст з атомних енергетичних установок).
1999 р. — закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Банківська справа». Навчався в
Інституті демократії у Вашингтоні, вивчав банківську справу в Австрії.
Трудова та політична діяльність:
1990—1993 рр. — командир турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту. Воїнське звання — капітанлейтинант.
1993—1998 рр. — приватний підприємець. З 1993 — комерційний директор ТОВ «ДОС.ЛТД», м. Київ. З 1995 — директор, з
1996 — заступник директора, 1998 р. — директор ТОВ «Мізар», м. Київ.
1998 р. — генеральний директор Міжнародного Союзу українських підприємців.
2000 р. — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», а потім лідер однойменної партії.
04.2002 р. — кандидат у народні депутати України, виборчий округ № 68, Житомирської обл., самовисування. За 15,61 %,
третій з 12 претендентів.
2004 р. — балатувався на пост Президента України. У першому турі набрав 12 956 голосів (0,04 %), 16-е місце серед 24
претендентів.
04.2006 р. — народний депутат України 5-го скликання з за списками СПУ, № 17 в списку. На час виборів — голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», член СПУ.
Наприкінці 2007 року створив власну політичну партію «Союз Лівих Сил».
2008 р. — лідер політичної партії «Союз Лівих Сил».

Новий голова Держфінпослуг розповів про новий погляд
на регулювання ринків фінансових послуг

П

ід час своєї першої прессконференції, що відбулася 6
квітня, новопризначений голова
Держфінпослуг Василь Волга говорив про новий погляд на регулювання ринків фінансових послуг. Відповідно, це стосується й сектору кредитних спілок. На думку, Василя Волги,
риноккредитної кооперації — ідеальний механізм для оперативного вирішення проблем, що виникли внаслідок фінансово-економічної кризи.
«Розвиток системи кредитної кооперації динамічно збільшує купівельну
спроможність громадян та є ефективним способом залучення внутрішніх інвестицій в економіку України, — зазначив голова Держфінпослуг. — На жаль, слід визнати, що діяльність Держфінпослуг в цьому напрямку була недостатньо ефективною. Невиправдано байдуже ставлення до проблем кредитних спілок
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привело до важких, а інколи катастрофічних наслідків».
Для того щоб вивести кредитні
спілки з кризового стану й створити
умови для активного розвитку цього
сектору, Василь Волга запропонував
відповідний план дій, де зокрема
передбачено створення Фонду гарантування вкладів, системи рефінансування кредитних спілок, а також
розробку й ухвалення «Концепції
розвитку системи кредитної кооперації в Україні» та відповідне законодавче й нормативне врегулювання.

Детальніше про плани Василя
Волги щодо сектору кредитних спілок, читайте на сторінці 21.

Зміни в складі учасників «Програми захисту вкладів»

11

березня 2010 року рада
«Програми захисту вкладів»
ухвалила рішення надати статус асоційованих учасників «Програми захисту вкладів» кредитним спілкам
«Подільська» (м. Хмельницький) і
«Фермер» (м. Старобільськ, Луганська обл.).
25 березня 2010 року рада Об'єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» ухвалила рішення
позбавити кредитну спілку «Турбота»
статусу асоційованого учасника
«Програми захисту вкладів».
Це рішення було ухвалено в зв'язку з систематичним невиконанням
кредитною спілкою «Турбота» вимог
внутрішніх положень і рішень органів управління «Програми захисту

вкладів», зокрема:
1. Відмова від проведення виїзного моніторингу, обов'язкового для
всіх учасників «Програми захисту
вкладів».
2. Неподання звітних даних за
останні 3 місяці.
3. Ненадання інформації на запити Ради та Правління «Програми
захисту вкладів».
4. Подання некоректних звітних
даних за результатами 11 місяців
2009 року.
5. Ненадання інформації, необхідної для розробки плану відновлення фінансової стабільності.
З повним складом учасників ПЗВ
можна ознайомитися тут.

Змінилися вимоги щодо членства в «Програми захисту вкладів»
й розмір членських внесків

17

березня набули чинності
нові вимоги щодо набуття
статусу учасника Об'днання кредитних спілок «Програма захисту вкладів». Основні зміни в статусі учасників:
1. Запровадження статусів
«учасник Програми захисту вкладів»
та «кандидат в учасники Програми
захисту вкладів».
2. Зникнення статусів «повний
учасник» та «асоційований учасник».

3. Встановлення розмежування у
вимогах щодо учасників з відповідним статусом, на основі якісних показників.
4. Зникнення вимоги внесення
цільового внеску (як це було для
повних учасників).
Відповідно до рішення зборів від
24 лютого 2010 року, Рада ПЗВ до
31 березня повинна ухвалити рішення про надання кредитним спілкам відповідного статусу, на основі

побажань кредитних спілок, результатів діяльності кредитних спілок у
2009 році та результатів проведеного виїзного моніторингу.
Крім того, було змінено розміри
членських внесків кредитних спілок
до Об'єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів».
Ознайомитися з новини вимогами й розміром членських внесків
можна в розділі сайта «Інформація
для заявників».

Рекомендації учасникам «Програми захисту вкладів»

О

станнім часом почастішали випадки складання актів про порушення Держфінпослуг і застосування штрафів щодо відсутності протоколів/витягів з протоколів спостережної ради та ревізійної комісії про
розгляд звітних даних чи то з вини
самої кредитної спілки, чи з вини
Держфінпослуг. Консультаційний
відділ «Програми захисту вкладів»
проаналізував основні причини ви7
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никнення таких порушень і підготовив відповідні рекомендації кредитним спілка-учасникам «Програми
захисту вкладів» щодо порядку дій
при поданні звітності, застосуванні
штрафних санкцій. З цим документом учасники «Програми захисту
вкладів» можуть ознайомитися тут.
Враховуючи те, що в 2010 році
в багатьох кредитних спілок закінчується строк дії ліцензій на здійснен-

ня діяльності кредитних спілок по
залученню внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, ПЗВ для
своїх учасників підготовило ряд рекомендацій щодо порядку підготовки для отримання відповідної ліценБерезень 2010
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зії. З цим документом учасники ПЗВ
можуть ознайомитися тут.
За результатами обробки звітних
даних кредитних спілок-учасників
ПЗВ, правління «Програми захисту
вкладів» підготувало рекомендації
щодо недопущення порушень законодавства України при складанні
звітних даних до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг. Документ доступний для учасників «Програми захисту вкладів»
тут.

Звернення ВАКС до оновленої Влади України

В

сеукраїнська асоціація кредитних спілок 16 березня цього року направила звернення до Президента України, прем’єр-міністра України та голови
Верховної Ради України.
У своєму зверненні ВАКС просить з боку оновленої Влади Держави проводити послідовну та прозору політику щодо подальшого розвитку національного
кредитно-кооперативного руху, наголошує на необхідності очищення ринку
кредитних спілок від псевдокооперативних структур і пропонує своє партнерство в цьому питанні.

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
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Учасники «Програми
захисту вкладів» і ВАКС
отримали ліцензії
26 березня 2010 року чотири
кредитні спілки-учасники Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», члени Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок, отримали ліцензії. Зокрема, на провадження діяльності по залученню внесків

(вкладів) членів кредитних спілок на
депозитні рахунки — кредитні спілки
«Самопоміч» (м. Броди),
«Шанс» (Львів-Брюховичі, Львівська
обл.), «Слобожанська» (м. Харків),
«Профспілкова скарбниця» (м. Київ);
на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів, крім внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, — «Шанс» (ЛьвівБрюховичі, Львівська обл.).
Вітаємо кредитні спілки з цією
подією!

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
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Звернення до нового
голови Держфінпослуг
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок листом від 26 березня
2010 р. звернулася до голови Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України Волги В.
О. з листом, в якому повідомила про
стан справ на ринку кредитної кооперації та висловила свої побажання щодо подальшої співпраці.
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Народний депутат звернувся до керівників Держави
з приводу кредитних спілок

Н

ародний депутат Олександр Клименко в зверненні до керівників держави від 17 березня цього року виклав свої
міркування щодо шляхів врегулювання проблем питань діяльності ринку кредитних спілок України на сучасному
етапі його розвитку, які підлягають негайному вирішенню.
Пропонуємо вашій увазі це звернення.

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
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НОВИНИ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

18

березня 2010 р. за № 325 Верховна Рада України
зареєструвала проект Закону України «Про Фонд гарантування вкладів
членів кредитних спілок» (на заміну
раніше поданого № 3265 від
08.10.2008 року). 19 березня 2010
р. законопроект передано на розгляд комітету. 30 березня 2010 законопроект вручено на заміну.
Законопроект внесено народним депутатом України Клименком О. І. Раніше, на пленарному
засіданні Верховної Ради України
21 січня 2010 року, у першому читанні було розглянуто проект Закону
України «Про Фонд гарантування
вкладів кредитних спілок» (№ 3265
від 08.10.2008 р.).
Результати розгляду такі:
 Про взяття проекту закону за основу рішення не прийнято. Взяття
проекту закону за основу здебільшого не підтримали представники
фракції Партії Регіонів і фракції Комуністичної партії України.
 Більшістю голосів ухвалено рішення про направлення проекту
закону на повторне перше читання.

ОПРИЛЮДНЕНИЙ ПРОЕКТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ»
1. Проектом розпорядження
пропонується таке:
У розділі 1:
В абзаці дев’ятому слова «термін
вживається» замінити словами
«терміни вживаються».

Доповнити після абзацу десятого
новими абзацами такого змісту:
 «відокремлений підрозділ —
філія, інший відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину
функцій з надання фінансових
послуг від її імені;
 посада на рівні керівництва
установи (керівна посада) — посада, що передбачає здійснення
функцій управління установою в
цілому та всіма її підрозділами
або управління окремими підрозділами установи».
Тобто, у нормативно-правовому
акті пропонується надати визначення термінам «відокремлений підрозділ» та «посада на рівні керівництва
установи (керівна посада)».
2. У розділі 2 вносяться зміни до
положень щодо організаційного забезпечення проведення первинного
фінансового моніторингу в установах:
2.1. Пункт 2.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва установи».
2.2. Пункт 2.1.5 після абзацу
другого доповнити новим абзацом
такого змісту: «У разі звільнення
відповідального працівника керівник одночасно з його звільненням
повинен призначити іншого відповідального працівника».
2.3.1. Пункт 2.1.6 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Одна
і та сама особа не може бути призначена одночасно відповідальним
працівником установи і відокремленого підрозділу установи, а також в
декількох відокремлених підрозділах, які мають право здійснювати
розрахунково-касові операції».
3. Пункт 4.3 розділу 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «У
випадку виявлення відповідальним
працівником установи (відокремленого підрозділу) будь-якої спроби
здійснення особою фінансової опе-
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ЕКСПЕРТ РУБРИКИ

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрист
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

рації, щодо якої в працівників установи (відокремленого підрозділу)
виникають мотивовані підозри, що
фінансова операція здійснюватиметьс я з метою легалі заці ї
(відмивання) доходів або фінансув а н н я т е р о р и зм у, ус т а но в а
(відокремлений підрозділ) також
повідомляє про це Держфінмоніторинг».
4. У розділі 5 вносяться зміни до
положень щодо ідентифікації осіб,
які здійснюють фінансові операції,
зберігання відповідних документів:
4.1. Абзац перший пункт 5.1
доповнити новим реченням такого
змісту: «Приведення у відповідність
до вимог чинного законодавства
ідентифікації наявних клієнтів, які не
підтримують ділові відносини із установою і ризик проведення якими
операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, оцінюється суб’єктом як низький, може здійснюватися у разі звернення такого клієнта до установи або проведення
операції».
4.2. Після пункту 5.5 доповнити
новим пунктом такого змісту: «5.6. У
разі, якщо документи, на основі
яких проводилась ідентифікація,
18
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зазнали змін, або закінчився строк
їх дії, то при здійсненні клієнтом фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу або спроби
її здійснення, установа (відокремлений підрозділ) зобов'язана провести ідентифікацію відповідно до законодавства.
Якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, оцінюється установою (відокремленим підрозділом)
як великий, установа (відокремлений підрозділ) постійно уточнює
інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, що здійснює фінансову операцію, але не рідше одного разу на
рік.
Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.
У разі виникнення сумнівів щодо
достовірності або відповідності попередньо отриманої інформації про
клієнта, установа повинна здійснити
заходи з перевірки цієї інформації.
Перелік заходів та порядок їх проведення визначається установою із
врахуванням сфери діяльності клієнта».
4.3. Пункт 5.6 викласти у такій
редакції: «Установа зобов’язана
зберігати документи, які стосуються
ідентифікації осіб, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після її
проведення, а також на протязі п’яти років з дня закінчення ділових
стосунків із клієнтом. Наявна в установі (відокремленому підрозділі)
інформація про фінансову операцію
має бути достатньою для відтворення обставин проведення цієї операції».
Пунктом 2 проекту розпорядження встановлено, що фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які за своїм статусом не є
фінансовими установами, але надають фінансові послуги, повинні в
місячний термін привести свої внутрішні документи у відповідність до
цього розпорядження.
Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2.1. пункту 2, який
набирає чинності з 1 січня 2011 року.
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КАДРОВІ ЗМІНИ
В ДЕРЖФІНПОСЛУГ
ЗА БЕРЕЗЕНЬ

Г

олова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор Суслов подав у
відставку. Кабінет Міністрів України
прийняв відставку Віктора Суслова
22 березня цього року, про що видав розпорядження № 576.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 577 від 22.03.2010
р. головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України призначено Василя Волгу.
Відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 766-р Олександра Чурсіна звільнено з посади члена Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України — директора інспекційного департаменту в
зв’язку з переходом на іншу роботу.

НАРАДИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
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березня у приміщенні Державного комітету фінансового моніторингу України відбулося
вісімнадцяте засідання робочої групи з розгляду проблемних питань
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу-небанківських фінансових установ.
У засіданні робочої групи взяли
участь представники Державного
комітету фінансового моніторингу
України, Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Державної податкової адміністрації України, а також представники ринку небанківських фінансових установ. Від
імені Всеукраїнської асоціації кредитних спілок і «Програми захисту
вкладів» на засіданні робочої групи
була присутня юрист ПЗВ Надія Волотовська. Під час робочої групи,
зокрема, обговорювали такі питання:
 щодо виконання суб’єктами
первинного фінансового моніторингу-небанківськими фінансовими

установами Вимог до кваліфікації
працівника суб’єкта первинного
фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового
моніторингу в сфері запобігання та
протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 р. №
46 зі змінами (далі — Вимоги);
 щодо переліку ознак фінансових операцій, за наявністю яких
визначається, чи підлягає така операція фінансовому моніторингу.
Особливу увагу під час обговорення було приділено пункту 6 Вимог, який встановлює вимоги до
освіти та досвіду роботи працівника,
відповідального за проведення фінансового моніторингу. А саме щодо необхідності наявності у відповідального працівника повної вищої
освіти та досвіду роботи не менше
одного року в сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
За результатами обговорення
було ухвалено рішення щодо необхідності подальшого опрацювання
зазначеного питання та можливого
внесення змін у Вимоги.
Також представники ринку виступили з побажанням прийняття нові
підзаконні нормативно-правові акти
та внести зміни до діючих, у разі
набрання чинності профільного закону в новій редакції.
18—19 березня в приміщенні
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
відбулася наради з актуальних питань діяльності кредитної кооперації.
З боку Держфінпослуг у нарадах
взяли участь голова Держфінпослуг
Віктор Суслов, перший заступник
голови Андрій Литвин, заступник
голови Юрій Прозоров, член Комісіїдиректор департаменту тимчасового адміністрування фінансовокредитних установ Галина Третьякова, кілька начальників відділів і спеціалістів.
З боку ринку кредитних спілок у
цих нарадах взяли участь президент
ОКС «Програма захисту вкладів»,
радник правління ВАКС Андрій Оле-
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нчик, голова правління ОКС «Програма захисту вкладів» Іван Вишневський, юрисконсульт ОКС
«Програма захисту вкладів» Надія
Волотовська, президент НАКСУ Петро Козинець, віце-президент НАКСУ
Людмила Кравченко, віце-президент НАКСУ Катерина Калустова,
заступник голови правління ВАКС
Владислав Гончаренко, директор
Асоціації кредитних спілок військовослужбовців і працівників силових
відомств Ростислав Гайдаєнко, голова ВГО «Український фінансово-кредитний альянс» Андрій Азаров.
Під час нарад, зокрема, обговорювали такі питання:
 механізми та цілі рефінансування кредитних спілок — всі учасники відповідної наради погодилися з тим, що надалі слід опрацьовувати варіант рефінансування з
боку Національного банку України
через уповноважений банк. При
цьому, прямими контрагентами
для уповноваженого банку мають
бути крупні кредитні спілки, а дрібні отримуватимуть рефінансування
через посередництво об'єднаних
кредитних спілок;
 стан погодження деяких проектів нормативно-правових актів,

зокрема, проекту розпорядження
Держфінпослуг «Про внесення змін
до Ліцензійних умов провадження
діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг» та проекту розпорядження «Про затвердження змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
від 29.12.2003 р. № 188 «Про
встановлення плати за видачу ліцензії»;
 зміст розпорядження КМУ
«Про заходи щодо захисту інтересів
вкладників кредитних спілок та
підтримки ліквідності і платоспроможності кредитних спілок» та Плану заходів щодо виходу з кризи
ринку кредитних спілок;
 зміст запропонованих Держфінпослуг змін до Концепції розвитку
системи кредитної кооперації;
 положення проекту Концепції
запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
25 березня в приміщенні Державного комітету фінансового моніто-
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рингу України відбулася нарада, під
час якої обговорювали положення
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом» (№ 3062).
Нарада пройшла під головуванням заступника голови Держфінмоніторингу Олексія Фещенка за участю представника Асоціації фахівців з
нерухомості України Світлани Бовсуновської та представника Всеукраїнської асоціації кредитних спілок й
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» Надії
Волотовської.
Під час наради обговорювали
пропозиції до Законопроекту, що
надійшли від професійних асоціацій.
Нагадаємо, на пленарному засіданні Верховної Ради України, що
відбулося 18 лютого 2010 р., було
ухвалено рішення перенести розгляд Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом» (нова редакція)
з пропозиціями Президента України
вiд 8 грудня 2009 р. (№ 3062).
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ВАСИЛЬ ВОЛГА:
«КРЕДИТНІ СПІЛКИ —
ЦЕ ПРЕКРАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ДЕРЖАВА
ПОВИННА ВИКОРИСТОВУВАТИ»
Перша прес-конференція за участі нового голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя Волги відбулася вже за десять днів після його призначення на цю посаду. І йому
було що сказати ринку фінансових послуг, у тому числі кредитним спілкам.

Р

озпочати розмову про кредитні
спілки Василю Волзі довелося
ще на вулиці, біля приміщення інформаційної агенції «Інтерфакс» (де
проходив захід), — з вкладниками
кредитних спілок. Це спілкування
тривало недовго, але справило на
нового голову враження, оскільки
прес-конференцію він почав саме з
проблем кредитних спілок.
Серед основних моментів, на
яких зупинився новий голова Держфінпослуг, зокрема були концепція
розвитку кредитних спілок, незадовільний стан і шахрайство в деяких
кредитних спілках, роль держави в
подальшій долі кредитних спілок, а

також створення Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок й
рефінансування.
«На першому засіданні Комісії,
яке я проводив ще зі старим її складом, одним з питань була «Нова концепція розвитку системи кредитної
кооперації в Україні». Під час обговорення стало зрозуміло, що в членів Комісії немає єдиної думки щодо розвитку системи кредитної кооперації. Їхні думки виявилися настільки діаметрально протилежними,
що ми не змогли прийти до одного
знаменника», — розповідає Василь
Волга. За його словами серед членів Комісії були й ті, хто виступав за

ліквідацію кредитних спілок як таких, й ті, хто пропонував максимально лібералізувати цей ринок.
«Варто зазначити, що кредитні
спілки — це прекрасний інструмент,
який держава повинна використовувати. І Держфінпослуг у цьому випадку може вплинути на збільшення
купівельної спроможності громадян,
що дуже необхідно, щоб були організовані потоки внутрішніх інвестицій
в економіку України. Однак держава
так само має визнати, що ті проблеми, які зараз мають громадяни
України з кредитними спілками, в
основному, виникли із-за того, що
держава не виконала своєї основ-

Перед прес-конференцією Василь Волга спілкувався з вкладниками кількох кредитних спілок.
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Василь Волга, голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

ної ролі — законодавчого й нормативного врегулювання роботи кредитних спілок, і запропонувала громадянам України цей продукт у такому
вигляді», — стверджує Василь Волга,
і говорить про те, що вже найближчим часом на розгляд нового складу
Комісії буде винесено питання про
розвиток концепції кредитних спілок. Серед основних головних завдань, які наразі стоять перед Комісією, голова Держфінпослуг виділив
недопущення безконтрольного
управління активами кредитних спілок зі сторони керівництва. Але при
цьому зазначив, що Комісія не маємо права штучно стримувати розвиток кредитної кооперації, а повинна
лише сприяти тому, щоб кредитні
спілки розвивалися не кількісно, а
якісно.
Також Василь Волга зупинився
на створенні системи рефінансуван-

ня кредитних спілок й Фонду гарантування вкладів членів цих фінансових установ. При цьому він звернув
увагу, що на сьогодні проблемних
кредитних спілок в Україні небагато,
і їх було б ще менше, якби не скасували мораторій на дострокове зняття депозитів. Однак, на думку Василя Волги, держава винна в тому, що
проблемні спілки існують, тому «ми
будемо переконувати уряд, вести
переговори з Національним банком
щодо створення Фонду гарантування вкладів і налагодження дієвої
системи рефінансування кредитних
спілок для врятування тих кредитних
спілок, які знаходяться в пограничному стані, — стверджує чиновник. —
Потрібно сказати, що, на жаль, не в
усіх кредитних спілках нам вдасться
вирішити це питання, адже є кредитні спілки, де відбулася крадіжка коштів. І тут мають працювати компе-
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тентні органи». Також, за словами
Василя Волги, після формування
нового складу Комісії, буде створюватися міжвідомча комісія, завданням якої стане розібратися саме в
проблематиці кредитних спілок. «У
цю комісію, за нашою пропозицією,
мають входити Генеральна прокуратура, Держфінпослуг, представники
Національного банку, Міністерства
внутрішніх справ і можливо Служба
безпеки України, щоб оперативніше
реагувати на проблеми, що виникають у кредитних спілках, і розібрати
ті завали, які зараз знаходяться в
слідчих органах з приводу злочинів,
що скоїли керівники деяких кредитних спілок», — підсумовує голова
Держфінпослуг.
Підготувала
Анна НАГРЕБЕЛЬНА
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ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
У 2009 РОЦІ
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг підсумувала діяльність
кредитних спілок за 2009 рік. Зокрема, згідно з наведеними даними,
протягом минулого року в Україні стало менше кредитних спілок,
а їхні основні показники погіршилися.

Станом на 31 грудня 2009 року
до Державного реєстру фінансових
установ було внесено інформацію
про 755 кредитних спілок, а на початок 2010 року, 28 лютого 2010
року, їхня кількість скоротилася
ще — до 734 спілок.
Результати діяльності кредитних
спілок за 2009 рік показують уповільнення рівня ділової активності та

значне зниження темпів приросту
показників діяльності кредитних
установ.
На фоні загального зростання
кількості членів кредитних спілок (з
1,2 млн осіб у 2005 році до 2,2 млн
осіб — у 2009 році) частка громадян, які мають внески (вклади) на
депозитні рахунки в кредитних спілках, є незначною — за період кризи

вона зменшилася з 245,3 тис. до
117,0 тис. осіб.
Станом на 31 грудня 2009 року
в порівнянні з початком 2009 року
внески (вклади) членів кредитних
спілок на депозитні рахунки зменшились на 25 % (до 2 959,3 млн
грн); кредити, надані членам кредитних спілок, зменшились на 30 % (до
3 909,1 млн грн).

Динаміка кількості членів кредитних спілок у 2005—2009 роках

За даними Держфінпослуг
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Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок

За даними Держфінпослуг

Динаміка кредитування та залучення внесків членів кредитних спілок у 2005—2009 роках

За даними Держфінпослуг
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Питома вага прострочених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок у 2005—2009 роках

За даними Держфінпослуг

Частка об’єднання кредитних спілок на ринку кредитної кооперації, станом на 28 лютого 2010 року

За даними Держфінпослуг
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
ЗА 2009 РІК
Темпи падіння промислового
виробництва протягом 2009 року
уповільнилися до 21,9 %. Утім динаміка покращення макроекономічної
ситуації, по-перше, є досить повільною, по-друге — нестійкою.
Відбулося покращення ситуації
для українських експортерів на зовнішньому ринку, а також зростання
виробництва в сільському господарстві, що пов’язано зі збором другий
рік поспіль великого врожаю.
Разом з тим внутрішні чинники
відновлення економічного зростання досі залишаються слабкими, у
тому числі через повільне здійснення в економіці структурних реформ.
Свідченням цього є низька інвестиційна активність суб’єктів господарювання, показники якої впродовж
року погіршувалися. Обсяг інвестицій в основний капітал за 9 місяців
2009 року зменшився на 43,7 %.
Попри певне покращення зовнішнього попиту й цінової конкурентоспроможності (внаслідок девальвації гривні), основні експортоорієнто-

вані галузі — металургія та машинобудування — за підсумками 2009
року все ще демонструють суттєве
падіння — на 26,6 і 45,1 % відповідно. Водночас найменше зниження
зафіксовано в харчовій промисловості (на 6,1 %), у виробництві коксу
та продуктів нафтоперероблення (на
3,4 %) та у видобуванні паливноенергетичних корисних копалин (на
5,7 %).
Доцільно зазначити поступове
оздоровлення економічної ситуації в
Україні за 2009 рік (за даними
Держкомстату):
 у добувній промисловості —
89,3 %, (9 місяців — 85,6 %, 7 місяців 2009 р. — 82,5 %);
 у переробній промисловості —
73,4 % (9 місяців — 68,8%, 7 місяців — 64,3 %);
 у виробництві харчових продуктів — 93,9 % (9 місяців — 93,5 %, 7
місяців — 93,7 %);
 на підприємствах легкої промисловості — 74,1 %, (9 місяців —

71,4 %, 7 місяців — 68,7 %);
 у обробленні деревини та виробництві виробів з деревини — 75,1 %
(9 місяців — 70,1 %, 7 місяців —
64,4 %);
 на підприємствах целюлознопаперового виробництва та поліграфічної діяльності — 81,2 % (9 місяців — 78,9 %,7 місяців — 77,6 %);
 у хімічній та нафтохімічній промисловості 76,8 % (9 місяців —
71,4 %, 7 місяців — 66,8 %);
 на підприємствах з виробництва
іншої неметалевої мінеральної продукції — 61,6 % (9 місяців — 58,5 %,
7 місяців — 53,7 %). Скорочення
випуску спостерігалося майже за
всіма основними видами продукції
для будівництва;
 у металургійному виробництві та
виробництві готових металевих виробів — 73,4 % (9 місяців — 66,7 %,
7 місяців — 58,8 %);
 на підприємствах машинобудування 54,9 % (9 місяців — 50,3 %,
7 місяців — 47,5 %).

У регіональному розрізі в 2009 році найбільше падіння промислового виробництва спостерігалося у Волинській
і Закарпатській областях.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Ринок товарів та послуг
За 2009 рік підприємства країни
виконали будівельних робіт на суму
37,9 млрд грн, що в порівнянних
цінах становить 51,8 % до обсягів
будівництва попереднього року
(у січні — жовтні 2009 року — на
суму 29,0 млрд грн, 7 місяців —
18,2 млрд грн).
Більше третини загального обсягу будівництва виконали підприємства п’яти регіонів (Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської
та Одеської областей), ще 24,8 % —
будівельники міста Києва.
Водночас обсяги будівництва
підприємств, які займаються будівництвом підприємств енергетики,
добувної та переробної промисловості проти 2008 року зросли
на 10,1 %. За 2009 рік підприємства транспорту перевезли 695,7 млн
т вантажів, що становило 78,1 % від
обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажообіг склав 77,5 % від
обсягу 2008 року. Оборот підприємств оптової торгівлі за 2009 рік
становив 811,9 млрд грн. Фізичний
обсяг оптового товарообороту склав
80,7 % порівняно з 2008 роком.
Сільське господарство
Єдиною галуззю, що в 2009 році
демонструвала позитивну динаміку,
було сільське господарство. Завдяки
високому врожаю зернових культур
(найвищий показник з 1991 року,
за винятком рекордного 2008 року)
обсяги виробництва продукції сільського господарства збільшилися на
0,1 % порівняно з 2008 роком.
Загальне виробництво продукції
сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2010 р.
порівняно з січнем 2009 р. зросло
на 5,4 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах — на
12,7 %, у господарствах населення — скоротилося на 0,3 %.
Загалом у 2009 р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2008 р. зросло на 0,1 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах — скоротилося на 0,6 %, у господарствах
населення — зросло на 0,6%. У той
же час за загальним обсягом ще не
досягнуто рівня 1990 р.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів за січень — листопад 2009 р. становив $35 602,9 млн, імпорту — $40 417,9 млн, що складало 56,6 і 50,1 % від обсягів відповідного періоду попереднього року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
становило $4 815 млн (за 11 місяців 2008 р. — мінус $17 857 млн).
Зовнішньоторговельний баланс України (млн дол. США)
Експорт
2008 р.
2009 р.
Усього (товари і послуги)

До країн СНД експортовано 34 %
усіх товарів, до країн ЄС — 23,8 %.
Російська Федерація залишається
найбільшим торговельним партнером України (21,1 % експортних і
28 % імпортних поставок). Зросли
експортні поставки до Китаю — у 2,6

78 695,7

49223,7

Імпорт
2008 р.

2009 р.

92 003,3

50 604,4

Сальдо
2008 р.
2009 р.
–13 307,6

–1 380,7

рази (чорні метали, а також руди,
шлаки і зола) та Індії — на 13,1 %
(жири і олії, чорні метали). Основу
товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становлять
мінеральні продукти, недорогоцінні
метали та вироби з них, механічні й

електричні машини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного
походження. Обсяги чистого надходження прямих іноземних інвестицій в Україну скоротилися в 2,2 рази — до $4,5 млрд ($9,9 млрд у 2008 р.).

11,6 % подорожчали молоко, риба
та продукти з риби, маргарин, олія,
сири.
Алкогольні напої й тютюнові вироби стали дорожчими на 38,4 %, у
тому числі алкогольні напої — на
18,9 %, тютюнові вироби — в 1,7
рази.
Ціни на житло, воду, електроенергію, газ й інші види палива зросли

на 8,2 %, у тому числі плата за каналізацію — на 40,3 %, водопостачання — на 27,9 %, квартиру — на 24,9
%.
Підвищення цін у сфері охорони
здоров’я на 26,3 %, у першу чергу,
зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 38,7 %).
Подорожчання транспорту в цілому на 19,2 % відбулося в основному

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2009 р. у цілому становив
112,3 % (за 2008 р. — 122,3 %).
За 2009 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 10,9 %. Найбільше (в
1,8 рази) подорожчав цукор. На
35,4 і 24,7 % зросли в ціні масло та
безалкогольні напої. На 16,6—
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за рахунок зростання цін на паливо
та мастила (на 46,0 %).
Індекс цін виробників промислової продукції за 2009 р. становив
114,3 % (за 2008 р. — 123,0 %).
У переробній промисловості за
2009 р. ціни зросли на 17,4 %, добувній — на 11,2 %, виробництві та
розподіленні електроенергії, газу та
води — на 3,9 %.
Індекс цін на будівельномонтажні роботи у січні — листопаді
2009 р. становив 107,7 % (у січні —
листопаді 2008 р. — 130,5 %).
Найбільше в регіональному розрізі споживчі ціни виросли у Криму
й Одеській області.
По відношенню до попереднього
періоду індекс споживчих цін скоротився в 1,8 разів.

постійне перенесення термінів
підняття адміністративних цін в умовах зниження реальних доходів населення, що призвело до суттєво
нижчих від їх економічно обґрунтованого рівня тарифів на житловокомунальні послуги.
Така ситуація може спровокувати стрімке зростання рівня тарифів
на житлово-комунальні послуги в
майбутньому та відповідним чином
вплинути на зростання загального
рівня ІСЦ.
Головними чинниками зниження
інфляційного тиску за 2009 рік були:
звуження сукупного попиту, спричиненого скороченням прибутковості підприємств і зменшенням доходів населення;
отримання позитивних результатів від проведення грошовокредитної політики, зокрема в частині стабілізації ситуації на валютному
ринку та припинення відпливу коштів населення з банків;
високий урожай в Україні, завдяки чому вдалося забезпечити порівняно низькі темпи зростання ціни
на сирі продовольчі товари (5,2 %
порівняно з 21,6 % у 2008 році);
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І РИНОК ПРАЦІ

Зниження економічної активності спричинили зменшення, вперше
за 9 років, реальної заробітної плати, розмір якої за 2009 рік знизився
на 9,2 % порівняно з аналогічним
періодом 2008 року.
Індекс реальної заробітної плати
за регіонами в 2009 році, у відсотках до відповідного періоду попереднього року найбільше скоротився в
Запорізькій, Дніпропетровській і
Донецькій областях.
Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих пра-

цівників статистично малих підприємств і в фізичних осіб-підприємців)
у січні — листопаді 2009 р. становила 1 877 грн, що у 2,5 рази перевищує рівень мінімальної заробітної
плати й прожиткового мінімуму для
працездатної особи, встановлений з
1 листопада 2009р. (744 грн).
Порівняно з відповідним періодом 2008 р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на
4,9 %.
До видів економічної діяльності з
найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт і фінансова діяльність, а в промисловості — добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—2,7 рази.
Упродовж січня — листопада 2009 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати
збільшилася на 38,1 %, або на
452,3 млн грн, і на 1 грудня 2009 р.
досягла 1,6 млрд грн, що дорівнює
7,8 % фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2009 р.
Зростання суми боргу перед працівниками економічно активних
Березень 2010
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підприємств спостерігалося в усіх
регіонах, при цьому найбільше — у
м. Києві (на 54,5 млн грн), Луганській (на 40,6 млн грн) і Київській (на
38,6 млн грн) областях. На 1 грудня

2009 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45 982,9 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2009 р. чисельність населення зменшилася на
160,8 тис. осіб.

Кількість незайнятих громадян,
які перебували на обліку в державній службі зайнятості, зросла з
536,7 тис. осіб на 1 грудня 2009 р.
до 542,8 тис. на 1 січня 2010 р.

Січень — грудень
2009 р.
90,8
90,4

Україна
Автономна
області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
міста
м. Київ
м. Севастополь

94,7
91,3
89,1
89,4
92,7
95,5
87,4
91,2
92,3
95,0
90,6
90,1
95,8
93,1
90,0
91,6
94,5
92,8
90,4
93,6
91,7
90,1
95,6
90,8
88,2
94,4
Чисельність населення на 1 січня 2010 року та середня за 2009 рік (тис. осіб)
На 1 січня 2010 року
все населення
міське
сільське

Україна

45 962,9

31 524,8
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14 438,1

Середня чисельність за 2009 рік
все населення
міське
сільське
46 053,3

31 555,7

14 497,6

30

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

СТАН ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ ЗА 2009 РІК

дефіциту, з економічної точки зору,
не є очевидною.

Напруженою була ситуація у 2009 році із наповненням бюджету (за
даними Міністерства фінансів України).
доходи Зведеного бюджету України у 2009 році скоротилися до 288
579,6 млн грн (порівняно з 297
844,6 млн грн у 2008 році).
Сума видатків Зведеного бюджету за 2009 рік становила 307 312,2
млн грн (309 216,2 млн грн за 2008
рік).
дефіцит у сумі 21 606,9 млн грн
(за 2008 рік — 14 183,1 млн грн).
Однак слід враховувати, що реальний дефіцит коштів у бюджеті виявився значно більшим, оскільки
офіційний показник дефіциту бюджету не враховує низький рівень відшкодування ПДВ, сплату частини податків завчасно, а також віднесення
на доходи коштів, які Україна отримала від МВФ за рахунок проведення їх загального перерозподілу згідно з четвертою поправкою до статуту МВФ, правомірність віднесення
яких до доходів бюджету, а не до

ДЕРЖАВНИЙ ТА ГАРАНТОВАНИЙ
ДЕРЖАВОЮ БОРГ УКРАЇНИ
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Станом на 31 грудня 2009 року
державний та гарантований державою борг Украї ни становив
301,5 млрд грн, або $37,7 млрд,
у тому числі:
 державний і гарантований державою зовнішній борг —
196,4 млрд грн, або $24,6 млрд;
 державний і гарантований держ авою вн ут рі шні й борг —
105,1 млрд грн, або $13,1 млрд.
Державний борг України становив 211,6 млрд грн (70,19 %), або
$26,5 млрд.
Державний зовнішній борг становив 120,5 млрд грн, або $15
млрд.
Державний внутрішній борг становив 91 млрд грн, або $11,4 млрд.
Гарантований борг України становив 89,9 млрд грн, або $11,2
млрд, у тому числі:

 гарантований зовні шні й
борг — 75,8 млрд грн, або
$9,5 млрд;
 гарантований внутрішній
борг — 14 млрд грн, або $1,7 млрд.
Протягом 2009 року сума державного та гарантованого державою
боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 112,1 млрд грн
за рахунок:
 на 44 млрд грн від випуску
облігацій внутрішньої державної
позики для збільшення статутних
капіталів банків та НАК «Нафтогаз
України»;
 на 4,7 млрд грн для поповнення стабілізаційного фонду;
 на 36,9 млрд грн за рахунок
отримання другого траншу позики
МВФ;
 на 3,2 млрд грн за рахунок
отримання першої програмної позики Світового банку на реабілітацію
фінансового сектора;
 на 6 млрд грн за рахунок зростання курсів іноземних валют до
гривні.
Упродовж 2009 року Міністерством фінансів України було розміщено облігацій внутрішніх державних
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позик (далі — ОВДП) на загальну
суму 74,53 млрд грн із середньозваженою дохідністю 12,21 % річних.
Починаючи з травня 2009 року
спостерігалася тенденція до підвищення рівня дохідності за державними облігаціями (середньозважена дохідність за державними
облігаціями, розміщеними на первинних аукціонах, збільшилася з
15,27 % у квітні до 24,86 % у грудні
2009 р.).
Станом на 1 січня 2010 року в
обігу знаходилося ОВДП за сумою
основного боргу 85,70 млрд грн, з
яких 58,5 % — у власності Національного банку України, 24,0 % — банків, 17,0 % — інших суб’єктів і лише
0,5 % — у власності нерезидентів.
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Економічна та фінансова криза
значно вплинула на функціонування
грошово-кредитного ринку в 2009
році.
Велике боргове навантаження
приватного сектору в умовах обмеження доступу до зовнішніх джерел
запозичень створювало підґрунтя
для девальваційного тиску на гривню навіть в умовах поступового покращення зовнішньої кон’юнктури
для українських експортерів. Одночасно погіршення фінансового стану позичальників негативно вплинуло на фінансову стійкість банків.
За таких умов головними позитивними підсумками 2009 року в монетарній сфері слід уважати:
стабілізацію ситуації на валютному ринку;
поступове відновлення довіри до
банків з боку населення;
зниження інфляційного тиску.
Станом на 1 лютого 2010 року
ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 180 банків, у тому числі
177 банків — акціонерні товариства
(з них 69 банків ВАТ, 1 банк — ЗАТ,
107 банків — публічні), 3 банки —
товариства з обмеженою відповідальністю.
У стані ліквідації перебуває 14
банків, з них 12 банків ліквідують за
рішеннями НБУ, 2 — за рішеннями
господарських (арбітражних) судів.

Станом на 1 лютого 2010 року
власний капітал банків склав 124,7
млрд грн, або 14,3 % пасивів банків.
Зобов’язання банків станом на 1
лютого 2010 року становили 746,2
млрд грн.
Кошти фізичних осіб складають
210,6 млрд грн, або 28,2 % загального обсягу зобов’язань; строкові
кошти — 156,4 млрд грн, або 74,3 %
від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу — 54,2 млрд
грн, або 25,7 %.
Кошти суб’єктів господарювання
— 113,8 млрд грн, або 15,2 %.
Станом на 1 лютого 2010 року
активи банків становили 870,9
млрд грн, загальні активи — 985,1
млрд грн.
Більшу частину загальних активів
складають кредитні операції — 74,1
%.
Загальний обсяг депозитів у
2009 році знизився на 8,4 % — до
327,7 млрд грн. Відплив коштів відбувся головним чином з депозитів у
національній валюті, обсяг яких знизився на 13,3 % — до 173,6 млрд
грн, тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися лише на 2,1 % — до
154,2 млрд грн.
Хоча загальний обсяг депозитів у
січні 2010 р. зменшився на 0,9 % —
до 324,7 млрд грн, депозити фізичних осіб збільшилися на 0,3 %.
Зумовлені значними девальваційними очікуваннями, зазначені
особливості динаміки валютної структури депозитів мали наслідком зростання рівня доларизації економіки
упродовж 2009 року з 30,62 % на
початок року до 31,68 % — на кінець.
Вплив економічної кризи на прибутковість підприємств і зниження
їхніх оборотних коштів виступали
головними чинниками формування
низхідної динаміки коштів юридичних осіб. Впродовж 2009 року депозити юридичних осіб знизилися за
рік на 18,2 % — до 116,3 млрд грн
(за рахунок коштів в національній —
на 19,0 %, в іноземній на 16,9 %).
Натомість депозити фізичних осіб
у 2009 році знизилися всього на 1,9
% — до 211,4 млрд грн (у національній валюті на 8,5 %, а в іноземній
валюті — збільшилися на 4,7 %).
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Якщо в І кварталі 2009 року показники помісячного приросту вкладів населення мали від’ємне значення, то, починаючи з квітня, спостерігався їхній щомісячний приріст.
Приріст депозитів населення в ІІІ
кварталі (1,7 %) був значно меншим, ніж у ІІ кварталі (майже 4 %).
Приріст депозитів населення в ІV
кварталі (4,5 %) став найбільшим
порівняно з попередніми кварталами.
Приріст коштів населення впродовж ІІ—ІV кварталів 2009 року компенсував їхній відплив у цей період
з рахунків юридичних осіб.
Невпевненість економічних суб’єктів щодо перспектив економічного розвитку, а також труднощі з
достроковим переведенням у ліквідну форму коштів зі строкових рахунків у період піку кризи позначилися
на строковій структурі депозитів.
Питома вага строкових депозитів
у загальному обсязі депозитів знизилася з 70,0 % на початку 2009 року
до 63,5 % наприкінці, у тому числі
питома вага довгострокових депозитів зменшилася з 44,4 до 24,4 %.
У 2009 році відбувався зустрічний рух ставок за кредитами та депозитами. Зокрема:
середньозважена вартість депозитів у національній валюті збільшилася з 13,0 % у грудні 2008 року до
14,0 % у грудні 2009 року, в іноземній валюті — з 8,2 до 9,5 % відповідно;
середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 21,6 % у грудні 2008 року
до 19,6 % у грудні 2009 року, в іноземній валюті — з 12,6 до 10,2 %
відповідно.
Протягом серпня — вересня 2009 року були посилені вимоги до формування банками обов’язкових резервів. Зокрема було запроваджено
вимогу щодо зберігання частини
обов’язкових резервів на окремому
рахунку в Національному банку
України. У грудні 2009 року обсяг
обов’язкових резервів, що був перерахований банками на окремий
рахунок, становив 5,8 млрд грн. На
залишки коштів обов’язкових резервів, перерахованих банками на
окремий рахунок у Національному
банку України, нараховується плата
в розмірі 30 % від облікової ставки.
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК
ТА ОБМІННИЙ КУРС
Динаміка курсу гривні до долара
США протягом 2009 року була нерівномірною. З кінця червня поступово відновилася тенденція щодо знецінення гривні відносно долара
США, яку вдалося зупинити тільки
наприкінці року.
Упродовж практично всього
2009 року на валютному ринку відчувався дефіцит іноземної валюти,
фундаментальним чинником якого
було зниження, порівняно з 2008
роком, валютних надходжень як за
експортними операціями, так і за
зовнішніми кредитами та депозитами нерезидентів. Крім того, на ситуацію впливало зменшення валютних надходжень на користь резидентів України за одночасного збільшення переказів іноземної валюти
нерезидентам за раніше отриманими кредитами.

33
До змісту

Обсяг чистих інтервенцій з продажу іноземної валюти Національним банком України на міжбанківському ринку в І кварталі — $4,4
млрд, у ІІ кварталі — $1,9 млрд, у ІІІ
кварталі — $3,2 млрд, у ІV кварталі —
менше $1 млрд. Загалом у 2009
році від’ємне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України збільшилося до $10,4 млрд порівняно з $3,9 млрд у 2008 році.
Проведення Національним банком України інтервенцій із продажу
іноземної валюти призвело до скорочення в 2009 році міжнародних
резервів на $5 038 млн. Водночас
отримання Україною значних обсягів кредитних ресурсів від міжнародних організацій уповільнювало зменшення розміру міжнародних резервів. На зменшення резервів у 2009 році також вплинуло фінансування дефіциту державного бюджету та
проведення платежів за державними зовнішніми зобов’язаннями.
Національним банком України з
квітня 2009 року було започаткова-

но встановлення офіційного курсу
гривні до долара США на рівні середньозваженого курсу продавців і
покупців на міжбанківському валютному ринку України за попередній
робочий день з можливим відхиленням ±2 %.
Вплине на формування певних
умов для дисбалансу на валютному
ринку бюджетний дефіцит, зростання державного боргу та витрат на
його обслуговування, а також політична складова та кадрові зміни.
З огляду на зазначене прогнозується перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією. У
2010 році через канал валютного
ринку очікується вилучення платіжних засобів.

Сергій ХОРУЖИЙ,
науковий консультант УІРФР,
радник проекту підтримки фінансової діяльності на селі GTZ/DGRV,
радник правління ВАКС

Березень 2010

Велика кількість законів свідчить не на користь моралі, а
велика кількість судових процесів – не на користь законів
Пьер Буаст
Прецедент увіковічнює принцип

Бенджамін Дізраелі

«ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ ПІД ПРИЗМОЮ СУДОВИХ РІШЕНЬ»
«Вісник кредитної кооперації». Спеціальний випуск.
З метою врегулювання суспільних відносин держава створила безліч законів. Реалії життя свідчать про те, що
трактування закону буває дуже різноманітним, що часто викликає суперечки, остаточну крапку в яких ставить
суд. Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» спеціально для кредитних спілок розробила ексклюзивний продукт — «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень».
Чому таке видання потрібно кредитній спілці?
У виданні «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень» зібрано й узагальнено практику застосування судами законодавства в судових суперечках за участю кредитних спілок та інших фінансових
установ. Рішення суду вищої інстанції досить часто є важливим аргументом при відстоюванні власної позиції в
суді чи при спілкуванні з правоохоронними органами.
Видання «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень» — це понад 40 рішень судів
різної інстанції, зокрема:
 Спори щодо укладення та виконання договорів.
 Спори щодо забезпечення виконання договірних зобов’язань.
 Справи щодо особливостей провадження по судових спорах.
 Спори щодо специфіки податкового статусу кредитної спілки.
 Справи щодо регулювання трудових відносин в кредитній спілці.
 Справа кримінальної юрисдикції за участю посадових осіб кредитної спілки.
 Узагальнення судової практики судів касаційної інстанції.
Загальний обсяг видання — понад 180 сторінок.
Вартість видання «Огляд судової практики. Кредитні спілки під призмою судових рішень»:
 1 примірник — 120 грн;
 3 і більше примірників — 100 грн.
Умови доставки: поштою або «з рук у руки»
(якщо ви завітаєте до редакції «Вісника кредитної кооперації»).
З приводу придбання видання звертайтеся
до головного редактора «Вісника кредитної кооперації» Анни Нагребельної
за телефоном 390-32-84 або пишіть на електронну адресу
visnyk@pzv.net.ua чи nagrebelna@vaks.org.ua.

«Вісник кредитної кооперації: Новини й аналітика»
До змісту

