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ВІД ЗАСНОВНИКІВ ВИДАННЯ

У

сучасних умовах існування України кожному доводиться виборювати своє місце
«під сонцем», навіть самій державі. Засоби різні. На рівні країни — це кредити від МВФ задля
утримання інфляції, ухвалення
Податкового кодексу, спроби
боротися з тіньовою економікою. На рівні ринків — переговори з владою, перерозподіл сфер
впливу, скорочення й перегляд
умов праці для підлеглих, адаптація до змін у законодавстві.
На рівні звичайного громадянина — з одного боку мітинги з
вимогами навести лад у країні,
а з іншого намагання впорядкувати свій щомісячний дохід
і вирішити нелегке завдання:
знайти гроші для великих покупок, одруження, навчання дітей, відпочинку, лікування.
Особливо гостро проблема
«звичайного громадянина» стоїть у сільській місцевості —
невеличких населених пунктах,
куди часто не доходить вітчизняний діловий світ мегаполісів з
офісними центрами, всесвітнім
павутинням і банками — необхідним партнером, без якого
наразі дуже складно забезпечити нормальну роботу підприємства чи організації.
Кожна область України специфічна за традиціями, історією й, навіть, мовою, за кліма-

тичними особливостями й способами заробітку, врештірешт за рівнем життя.
Але в мешканців Західного,
Східного, Північного й Південного
регіонів є дещо спільне… Прагнення об’єднуватися — в громади, об’єднання, профспілки, каси взаємодопомоги задля спілкування, захисту, фінансової підтримки.
Каси взаємодопомоги, або
кредитні спілки, наразі працюють у більшості областей нашої країни, навіть там, де немає банків. Кредитні спілки
потрібні громадянам (особливо
мешканцям сіл) і вже не перший рік доводять, що існування
таких фінансових установ
є економічно обґрунтованим
і доцільним. Проте влада не
завжди має час і можливість
прислухатися до тих, хто багато робить, але говорить про це
не в повний голос.

вості». Цей захід відвідали представники Кабінету Міністрів
України, Національного банку
України, Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг, керівник проекту технічної допомоги «Реформування
фінансової діяльності на селі»
Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) і
Німецької Кооперативної Асоціації «Райф-файзен» (DGRV), міжнародні представники з Киргизстану й Литви, голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»,
учасники українського ринку
кредитних спілок, а також
представники ПАТ «Фольксбанк», ТОВ «ФК «Ойкокредит
Україна», ФК «Український кредитний фонд».

Голосно, чітко й обґрунтовано сказати чиновникам про
кредитні кооперативи — одне
із завдань Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

Після закінчення цього форуму багато хто з його учасників
відзначав, що захід такого масштабу на українському ринку
кредитних спілок відбувся вперше. Власне, тому ми й присвятили йому цей номер. Читайте
про І Міжнародний науковопрактичний форум у «Темі номера».

Одним із засобів для цього
було обрано І Міжнародний науково-практичний форум учасників ринку кредитної кооперації «Кредитні спілки: сучасні
виклики та потенційні можли-

Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок
та Об’єднання кредитних
спілок «Прогрмама захисту
вкладів»

УВАГА! ВАКС ЗМІНИЛА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
З 1 липня 2011 року Всеукраїнська асоціація кредитних спілок змінила місцезнаходження.
Відтепер офіс ВАКС знаходиться за адресою:
вул. Пушкінська, 2-4/7, оф. 4, м. Київ, 01034.
Контактні телефони:
(044) 278-30-68, 234-24-87.
Адреса електронної пошти:
office@vaks.org.ua
Сайт
www.vaks.org.ua
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ВІДБУВСЯ І МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
ФОРУМ УЧАСНИКІВ
РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Учасники та гості І Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації.

У Севастополі, з 1 до 4 червня, тривав І Міжнародний науково-практичний Форум учасників ринку кредитної кооперації «Кредитні спілки: сучасні
виклики та потенційні можливості». Організаторами Форуму
виступили Всеукраїнська асоці-

ація кредитних спілок (ВАКС) за
підтримки проекту технічної
допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) і Німецької Кооперативної Асоціації «Райффай-

зен» (DGRV) та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ).
Співорганізатор — Севастопольський інститут банківської
справи Української академії
банківської справи Національного банку України.

Україна, м. Севастополь, 1—4 червня 2011 р.
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Під час І Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації виступали представники державних
органів і керівництво ВАКС. При тому основними доповідачами стали самі учасники ринку кредитної кооперації.

У Форумі взяли участь 83
представники ринку кредитної
кооперації України, а також
гості: член Правління — директор юридичного департаменту
Національного банку України
Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб Андрій Оленчик, представник управління фінансової
політики Кабінету Міністрів
України Оксана Приходько,
начальник відділу пруденційного нагляду за кредитними уста-

новами Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України Марина Гудима, Директор Севастопольського інституту банківської справи
Української академії банківської справи НБУ (екс-директоррозпорядник Фонду гарантування вкладів) Валерій Огієнко, керівник проекту GIZ/DGRV
Анна Гамбург, Президент Національної Спілки кредитних
спілок і кооперативів Киргизстану (NUCUCK) Тілек Ашимов,
Голова Правління Національної

асоціації кредитних спілок Литви Рамунас Стонкус, спеціаліст з комунікацій Центральної
кредитної Спілки Литви Гінтаре Казакевічуте, регіональний
керівник програм CIM Уряду
Німеччини Костянтин Котсас,
голова правління Об’єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» Іван Вишневський, керівник управління
ПАТ «Фольксбанк» Олексій Столяров (австрійський капітал),
керівник фінансової компанії
«Ойкокредит Україна» Світлана

Учасники ринку кредитних спілок по-різному ставилися до доповідей своїх колег,
але кожного з них зі сцени проводжали оплесками.
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Представники державних органів не залишилися байдужими до виступів учасників ринку,
про що свідчили промови чиновників.

Зубрицька (голландський капітал), керівник фінансової компанії «Український кредитний
фонд» Ернест Іщук (американський капітал), представники Німецько-Українського
фонду, утвореного НБУ та Німецькою урядовою установою
KfW, науковці Севастопольського інституту банківської справи
та ННЦ «Інститут аграрної економіки», представники засобів
масової інформації.
У рамках Форуму учасники
обговорювали такі питання:

 держава та ринок в умовах
посткризового періоду;

 наслідки фінансової кризи

для кредитних спілок;

 випробування, дії, висновки
й уроки;

 державне регулювання кредитних спілок;

 саморегулювання на ринку
кредитних спілок;

 міжнародний досвід діяльності систем кредитної кооперації;

 ринкова політика та ринкова інфраструктура кредитних спілок;

 співпраця кредитних спілок
з українськими та іноземними фінансовими партнерами
та інвесторами.

Модераторами відповідних
сесій Форуму виступили В. Волковська, Г. Шатирко, П. Маковський, А. Гамбург, А. Оленчик,
І. Вишневський, В. Сидоровський.
На Форумі були висловлені
та широко обговорювалися пропозиції щодо змін і доповнень
до Закону України «Про кредитні спілки», інші законодавчі ініціативи й інновації. Зокрема,
з презентаціями та доповідями
при обговоренні цих питань
виступили В. Волковська,
А. Оленчик, М. Гудима, П. Маковський, Л. Литвинюк, К. Гончаренко, О. Луцишин.

Іноземні колеги зацікавилися українським ринком кредитних спілок і брали активну участь в обговоренні існуючих
в Україні проблем.
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Під час Форуму панувала затишна атмосфера — завдяки посмішкам,
гарному настрою й вірі в те, що робить кожен, хто відвідав цей захід.
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У рамках Форуму поділилися
своїм досвідом та відповіли на
численні питання представники
кредитної кооперації Німеччини, Киргизстану та Литви.
При обговоренні таких питань, як ринкова інфраструктура, нові програми, продукти,
інструменти й потенційні можливості, учасники ринку надали
презентації своїх цільових, просвітницьких програм, своєї ринкової діяльності в цілому, висвітлили діяльність кредитних
спілок зсередини. Так з презентаціями та доповідями виступили І. Вишневський, М. Галонська, О. Довгун, Т. Романенко,
А. Волков, О. Синюк, С. Гіщук.
Крім цього, зі своїми презентаціями виступили представники ПАТ «Фольксбанк», ФК
«Ойкокредит Україна» та ФК
«Український кредитний фонд».
Були поради, рекомендації,
була науково-дослідна інформація з окремих проблемних питань діяльності кредитних спілок, статистика та підбиття
проміжних підсумків, розгляд
подальших планів і перспектив.
Під час Форуму був презентований підготовлений фахівцями Севастопольського інституту банківської справи навчальний посібник «Кредитні
спілки в Україні»
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок висловлює величезну подяку кредитним спілкам-членам ВАКС й учасникам
ПЗВ, партнерам і колегам: проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності
на селі» Німецького Товариства
Міжнародного Співробітництва
(GIZ) і Німецької Кооперативної
Асоціації «Райффайзен» (DGRV),
Об’єднанню кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»,
Севастопольському інституту
банківської справи Української
академії банківської справи
Національного банку України.
Всеукраїнська асоціація креди-
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тних спілок щиро вдячна членам ВАКС, які виступили спонсорами Форуму: кредитній спілці «Одіссей» (м. Севастополь) та
її керівнику А. Сарапулову, кредитній спілці «Азовська кредитна компанія» (м. Маріуполь) та її
керівнику О. Башкатову, кредитній спілці «Станіславська» (м. Івано-Франківськ) та її
керівнику Г. Шатирко, кредитній спілці «Харківська каса взаємодопомоги» та її керівнику
О.Сметані. ВАКС дякує представникам державних органів
за їхню участь й активну позицію на Форумі та сподівається,
що кредитні спілки змогли показати себе, свою діяльність,
свої традиції й спрямування.
Сподіваємося, що Форум
стане щорічною традиційною
подією й у майбутньому буде ще
цікавішим, приверне увагу ще
більшого кола як представників
національного кооперативного
руху, так і державних органів,
іноземних партнерів та інвесторів, наукових установ.
Презентації й доповіді І Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку
кредитної кооперації, а також
фото й аналіз анкет учасників
розміщені на сайті ВАКС
(новина від 15 червня 2011 р.).
Також читайте матеріал, присвячений І Міжнародному науково-практичному
форуму, в рубриці «Тема номера» (стор. 26).
Зокрема там ви дізнаєтеся про таке: позиція народного депутата України Олександра Івановича Клименка
щодо перспектив ринку кредитної кооперації; позиція
регулятора щодо наслідків
фінансової кризи в системі
кредитної кооперації та заходів щодо її подолання.
Крім того, ви зможете прочитати, яке враження зазначена подія справила на
іноземних гостей.

Учасники та гості Форуму спілкувалися й обмінювалися досвідом
як під час офіційних заходів, так і в неформальній обстановці.

9

Травень — червень 2011

ХІ ЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВАКС:
ПРО ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ Й ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

3

червня 2011 року, в м. Севастополь (під час І Міжнародного науково-практичного Форуму учасників ринку
кредитної кооперації «Кредитні
спілки: сучасні виклики та потенційні можливості»), відбулася
ХІ чергова Конференція Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок, в якій взяли участь 56
членів асоціації особисто й
54 — за дорученням. Конференція працювала у відповідності

до порядку денного. Зокрема,
згідно з питаннями порядку
денного ХІ чергової Конференції були затверджені такі рішення:
1. Погодити звіт про діяльність ВАКС у грудні 2010 р. —
травні 2010 р.
2. Погодити та прийняти
до відома інформацію про
фінансову діяльність ВАКС
у грудні 2010 р. — травні
2011 р.

3. Затвердити з 1 липня
2011 року нову шкалу членських внесків до ВАКС.
4. Затвердити запропонований проект Резолюції ХІ
чергової Конференції
ВАКС.
Увага! З новою шкалою членських внесків можна ознайомитися на сайті ВАКС, у розділі
«Вступити до ВАКС».
Детальніше — на сайті ВАКС
(новина від 14 червня).

ВАКС І АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ ПІДПИСАЛИ
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

24

травня Всеукраїнська
асоціація
кредитних
спілок (ВАКС) та Аудиторська
палата України (АПУ) підписали
договір про співпрацю, на підставі якого сторони домовилися
співпрацювати за такими напрямками:

 проведення за участю Сторін наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів з метою підготовки науково обґрунтованих підходів до вирішення
проблем у сфері надання
аудиторських послуг кредитним спілкам;
 створення спільних авторських колективів для розробки та впровадження методик
аудиторських перевірок кредитних спілок, підручників,
посібників тощо з питань діяльності;


підготовка та видання методичної літератури й експертиза методичних посібників;



створення програм із перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців кредит-
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Представник АПУ й Президент ВАКС домовляються про співпрацю.

них спілок за участю Аудиторської палати України;



взаємний обмін поточною
інформацією, яка представляє
інтерес для іншої Сторони.
Плідна співпраця ВАКС з
Аудиторською палатою України
задля покращення якості й фаховості аудиторських послуг,
що надають кредитним спілкам, на думку Всеукраїнської

асоціації кредитних спілок, зробить більш достовірною щорічну інформацію про фінансову
установу, яку оприлюднюють
для ознайомлення учасників
фінансового ринку відповідно
до вимог законодавства, та буде сприяти підвищенню довіри
громадян до кредитних спілок
як фінансового інституту кредитної кооперації.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

У РАМКАХ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ ВАКС
ПРОПОНУЄ ВИНЕСТИ НА ОБГОВОРЕННЯ ТЕМУ
СУЧАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Й ПЕРСПЕКТИВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
звернулася до Української світової кооперативної ради, Української кооперативної ради Канади, Централі українських кооперативів Америки, Ради
українських кооперативів Австралії, Національної асоціації
кредитних спілок України з листом, в якому запропонувала

в рамках Світового конгресу
українців (серпень 2011 р.,
м. Київ), у форматі спеціальної
секції, винести окремо для обговорення тему сучасної діяльності та перспектив подальшого
розвитку українського кооперативного руху в країнах, які входять сьогодні до складу Української світової кооперативної
ради (УСКР). У разі принципо-

вої підтримки цієї ініціативи з
боку інших членів УСКР, ВАКС
пропонує звернутися з відповідним запитом до керівництва
Світового конгресу українців. У
свою чергу, ВАКС готова надати власні пропозиції щодо
програми та переліку учасників зазначеної секції. Повний
текст листа розміщено на сайті ВАКС (новина від 23 червня).

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КАСИРІВ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК» У І ПІВРІЧЧІ 2011 РОКУ —
ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

У

квітні поточного року
Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок за сприянням
і допомогою Львівського та Харківського інститутів банківської справи Університету банківської справи Національного банку України провела семінарипрактикуми для касирів кредитних спілок «Особливості роботи касирів кредитних спілок».
Участь у семінарах взяли
представники 25 кредитних
спілок переважно з західного та
східного регіонів, при цьому
загальна кількість працівників,
які мали змогу підвищити кваліфікацію, склала близько 70
осіб. Під час семінару слухачі
опрацьовували такі питання:
1. Особливості здійснення касових операцій.
2. Організація контролю якості
грошових білетів і монет.
3. Юридична та правова відповідальність за порушення касової дисципліни.
4. Основи менеджменту кредитної спілки.

5. Технології продажу продуктів
кредитної спілки.
За результатами проведеного семінару було здійснено анкетування його учасників, яке
виявило:

 97 % учасників висловили
думку, що участь у семінарі була корисною для них і знання,
набуті в результаті підвищення
кваліфікації з цієї тематики, будуть використані в подальшій
роботі при наданні послуг членам кредитних спілок;

 учасники оцінили рівень підготовки, організації та проведення семінару середньою оцінкою 9,8 бала за 10-бальною
шкалою та зазначили, що навчання має бути періодичним,
оскільки дозволяє вирішувати
актуальні виробничі питання;

 дві теми, що розглядали під
час семінару (зокрема «Технології продажу продуктів кредитної спілки» та «Основи менеджменту кредитної спілки»), на
думку учасників семінару, ма-

ють бути розширені до окремих
семінарів-практикумів;

 матеріали, що роздавали на
семінарі, можуть бути використані в практичній роботі касирів кредитних спілок на 76 %.
У навчанні брали участь касири, з яких більш ніж 40 %
працюють касирами від 5 до 10
років, однак понад 50 % учасників наголосили на тому, що
менше ніж раз на рік беруть
участь у будь-яких семінарах
щодо підвищення власної фахової кваліфікації, проте хотіли б
підвищувати свій професійний
рівень.
УВАГА! ВАКС за допомогою
Львівського інститут банківської справи УБС НБУ в другому півріччі 2011 року планує
провести ще кілька таких
семінарів для підвищення кваліфікації касирів кредитних
спілок, які ще не брали
участь у цьому заході.
За додатковою інформацією
звертайтеся до офісу ВАКС.
11
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ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ
ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ

П

лан заходів щодо врегулювання проблемних питань
кредитної кооперації (далі —
План) розроблено Держфінпослуг на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2011 р. № 76881/8/110 до постанови Верховної Ради
України «Про затвердження
звіту Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин та
причин сучасного стану справ в
системі кредитної кооперації».
У зв'язку з нестабільною ситуацією в сфері кредитної кооперації, починаючи з 2009 року
спостерігалося накопичення
проблем із платоспроможністю
кредитних спілок, і як наслідок
набуття системного характеру
невиплат депозитних коштів
членам кредитних спілок.
При цьому в більшості випадків причиною невиконання
зобов'язань по виплатам депозитних вкладів є зловживання
з боку керівництва спілок,
включаючи використання службового становища в корисливих
цілях осіб, які входять до складу
органів управління кредитних
спілок.
У певної частини кредитних
спілок є проблеми, пов'язані
з неналежним управлінням, додержанням корпоративних
принципів, надмірною ризиковою політикою, що в умовах
фінансової кризи й зумовило
різке падіння платоспроможності кредитних спілок. На відміну від банків кредитні спілки не
мають фінансової підтримки
з боку Національного банку
України, вклади членів кредитних спілок не захищені Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб. Усі ці проблемні моменти
та вплив фінансової кризи по12

казали, що у законодавстві, яке
регулює відносини в сфері кредитної кооперації, є достатньо
прогалин і наявні норми, які
потребують концептуального
вдосконалення як у частині діяльності кредитних спілок, так
і в організації їх корпоративного управління та державного
нагляду.
План передбачає провести
велику роботу щодо розроблення нових і вдосконалення діючих актів законодавства щодо
діяльності кредитної кооперації
з метою:
1. Поліпшення ситуації на ринку кредитної кооперації, в тому
числі шляхом стабілізації діяльності кредитних спілок і забезпечення повернення депозитних вкладів їх членам спілки.
2. Підтримки подальшого розвитку кредитної кооперації.
3. Удосконалення пруденційного нагляду за кредитними спілками.
4. Мінімізації впливу на діяльність кредитних спілок кризових явищ, що можуть виникнути в майбутньому, та мінімізації
зловживань з боку керівництва
кредитних спілок (обмеження
готівкових операцій, зобов'язання надавати інформацію
регулятору щодо виданих кредитів, депозитів, складу органів
управління, чітке обмеження
обсягів кредитів, гарантування
вкладів, саморегулівні організації тощо).
5. Інформування громадськості
про діяльність кредитних спілок, можливості та ризики роботи кредитної кооперації.
6. Вирішення інших проблемних питань, що гальмують
розвиток ринку кредитної
кооперації.
Усі опрацьовані проекти за-

конодавчих актів будуть погоджені з усіма заінтересованими
органами виконавчої влади та
професійними об'єднаннями
кредитних спілок (за згодою).
Проект розпорядження було
погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та
МВС. Зауваження Мінюсту щодо нормо проектувальної техніки було враховано.
Реалізація розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів
щодо врегулювання проблемних
питань кредитної кооперації»
надасть можливість забезпечити подальший розвиток діяльності кредитних спілок і захистити права й інтереси громадян
України-членів кредитних спілок.
З планом заходів щодо врегулювання проблемних питань
кредитної кооперації ознайомлюйтеся на сайті ВАКС (новина
від 24 червня).

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ
ЗАСІДАННЯ РАДИ
ПЗВ

3

червня 2011 року відбулося
зсідання Ради Об'єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» (ПЗВ).
Під час цього засіданні було
приділено увагу питанням, що
стосуються діяльності кредитних спілок-учасників «Програми
захисту вкладів» й операційної
діяльності ПЗВ, зокрема:

 розглянуто

інформацію
про динаміку розвитку учасників
«Програми
захисту
вкладів»;

 розглянуто

інформацію
про кредитні спілки, які за
результатами
проведеного
аналізу звітних даних потребують корегування фінансової політики; рада обговорила

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

ряд заходів, що доручено виконати правлінню;

 розглянуто звіт голови правління про стан фінансування «Програми захисту вкладів»; розглянуто інформацію
про стан виконання бюджету
за п’ять місяців поточного
року; затверджено бюджет
«Програми захисту вкладів»
на червень — грудень 2011
року;

 ухвалено рішення щодо по-

збавлення статусу «кандидат
в учасники «Програми захисту вкладів».
Позбавлено статусу «кандидат в учасники «Програми захисту вкладів» на основні поданих
заяв такі кредитні спілки:

 «Добробут» (с. Червона
Слобода);

 «Злагода» (м. Вінниця);
 «Проскурівська
(м. Хмельницький);

 «Фенікс-Черкаси» (м. Черкаси).
Позбавлено статусу «кандидат в учасники «Програми захисту вкладів» за порушення внутрішніх положень і рішень органів управління «Програми захисту вкладів» в частині оплати
внесків кредитну спілку «Каса
взаємодопомоги» (м. Полтава).
Детальніше про це для учасників ПЗВ — у закритій частині
сайту (www.pzv.net.ua).

«Українська народна каса «Дежарден»: обмін досвідом
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На фото (зліва направо): Богдан Козій, Юрко Кулицький, Іван Вишневський;
Канада, м. Монреаль, 10 травня 2011 р.

травня 2011 року голова правління Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» Іван Вишневський відвідав з робочим візитом «Українську народну касу
«Дежарден» (УНКД), що знаходиться в м. Монреаль.
У цій зустрічі, крім Івана
Вишневського, взяли участь
виконавчий директор УНКД
пан Юрко Кулицький та незалежний консультант (керівник
проекту «Канадська програма
зміцнення кредитних спілок
в Україні» — 2006—2010 рр.).
Пан Юрко Кулицький розповів про історію УНКД та про
специфіку роботи народних кас
«Дежарден».
УНКД успішно працює вже
понад 50 років — обслуговує
українську громаду міста Монреаль.
Як і всі каси «Дежарден»,
УНКД почала роботу на базі
церковної громади.
«Якщо Ви будете подорожувати провінцією Квебек і захочете знайти касу «Дежарден», то
шукайте церкву — в межах одного кварталу від неї буде народна каса», — зазначив пан
Кулицький.
Народні каси виникали на
базі церковних громад оскільки
в кінці XIX — на початку XX
13
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століття майже 100 % населення Квебеку були католиками,
відповідно церква стала центром культурного та громадського життя громади; крім того,
церкву відвідували всі, незалежно від соціального статусу,
статків і раси.
Саме тому на базі церковних
громад було створено народні
каси — як інститут взаємодопомоги та місце, де можна було
отримати фінансові послуги на
прийнятних умовах, а не потрапити в ярмо, як це було в лихварів.
Зараз рух народних кас
«Дежарден» є найміцнішим і
найпотужнішим
у
провінції
Квебек.
Відповідно до рейтингу британського фінансового видання
The Banker, рух кредитних кас
«Дежарден» посів 24 місце в
рейтингу найстабільніших фінансових установ світу.
Взаємини
між
УНКД
і
централлю «Дежарден» виглядають таким чином:

 «Дежарден» є саморегулівною
організацією, яка, виконуючи делеговані державою повноваження, встановлює вимоги та контролює, наскільки
їх виконують народні каси.

 «Дежарден» щомісяця аналізує звітні дані, прогноз руху
грошових коштів народної
каси, звіт про збалансованість активів і пасивів за вартістю та строками. За результатами аналізу звітів народних кас фінансові аналітики «Дежарден» готують звіти-рекомендації щодо здійснення відповідних коректив.
Невиконання вказівок «Дежарден» може призвести до
того, що «Дежарден» видасть
наказ про застосування тих
чи інших заходів впливу (до
введення тимчасової адміністрації чи ліквідації каси, як
правило, шляхом приєднання
та перетворення в філію ін-
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шої каси). «У нас навіть не
виникає думки про те, що
рекомендації
«Дежардена»
можна не виконувати, адже
«Дежарден» зацікавлений у
стабільних і міцних народних
касах», — розповідає пан Кулицький.

 Народні каси є власниками
та членами всіх фондів й організацій, створених «Дежарденом» і самого об’єднання
«Дежарден». Щороку здійснюється коригування внеску
кожної народної каси в ту чи
іншу організацію (якщо капіталу організацій достатньо чи
було
отримано
прибуток,
«Дежарден» повертає частину
внеску народній касі).

 «Дежарден»

є фінансовим
центром народних кас, який
надає такі послуги:
— управління
ліквідністю
(народні каси ведуть поточні
рахунки
ЛИШЕ
в
«Дежардені»);
— розміщають на депозитах
тимчасово
вільні
кошти
(ставки по депозитах, як правило, ринкові або дещо нижчі). «Ми не робимо горя з того, якщо ставка по депозиту
в «Дежарден» нижча, ніж банківська, адже якщо отримає
дохід «Дежарден» — отримає
дохід і наша система, отримає дохід кожна народна каса», — зазначає пан Кулицький;
— отримують кредити (ставка по кредитах на один —
чотири тижні зазвичай нижча, ніж ставка по депозитах,
але ставка по довгим кредитам завжди є вищою; це
зроблено для того, щоб стимулювати кредитні спілки залучати кошти від вкладників).

 «Дежарден» є центром вироблення фінансових продуктів
для народних кас: єдине програмне забезпечення, в якому
здійснюється облік всіх операцій народної каси. З метою

зниження ризиків пошкодження чи викрадення бази
даних, сервер бази даних
кожної народної каси знаходиться в «Дежарден». Безпосередньо в народній касі зберігаються лише офісні документи. У програмне забезпечення «прошито» всі документи для обслуговування члена
народної каси. «Дежарден»
розробляє фінансові й інші
продукти та відразу автоматизує процес їх надання.

 «Дежарден» є власником компаній, які здійснюють адміністрування пенсійних та інвестиційних
фондів.
«Дежарден» є власником life
та non-life страхових компаній. Народні каси на місцях
продають відповідні продукти членам і самостійно визначають політику щодо комісійних доходів (брати чи не
брати плату за послуги з члена народної каси). У той же
час народні каси мають право продавати продукти й інших організацій, що не належать «Дежардену».

 «Дежарден» є учасником міжнародної платіжної системи
VISA. Завдяки цьому всі народні каси можуть надавати
своїм членам картки. З метою обслуговування емітованих карток «Дежарден» має
мережу банкоматів (як правило, в приміщеннях народних кас) та POS-терміналів.

 «Дежарден» є медіа-центром
народних кас, відповідно
здійснює централізовану рекламу «бренду», готує макети
рекламних матеріалів для
народних кас. Народні каси
можуть не використовувати
логотип «Дежарден», але це
невигідно. «А для чого, власне, потрібен логотип? Людина
йде по вулиці — бачить його
й вона відразу знає, що це за
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організація та які послуги
може надати. Щоб нас сприймали як українську народну
касу, до логотипу «Дежарден»
ми додаємо зображення пшениці», — розповів пан Юрко
Кулицький.

 «Дежарден» є центром, який
забезпечує безпеку народних
кас. «Дежарден» виробляє
вимоги щодо організації системи фізичної, інформаційної, інтелектуальної безпеки
народної каси. Як вказувалося раніше, сервери з базами
даних знаходяться в «Дежардені». «Дежарден» виробив
вимоги до приміщення, збереження паперових й електронних копій документів,
організації операцій з готівкою, чеками та платіжними
картками.
Характеризуючи УНКД сьогодні, пан Юрко Кулицький зазначив, що п’ять років тому до
цієї каси приєдналися дві інші
українські каси «Дежарден».
Причиною такого приєднання
стало те, що ці каси були дуже
маленькими та не встигали за
змінами на ринку.
Спостережна рада цих двох
народних кас, усвідомлюючи,
що нового поштовху для розвитку не буде, бажаючи зберегти
кошти української громади,
самостійно
ініціювала
таке
злиття.
Зараз УНКД працює без філій. Пан Кулицький зазначає,
що цього цілком достатньо,
адже громадяни приходять до
УНКД чи для того, щоб стати
членом каси, чи щоб оформити
кредит. Решта операцій здійснюється або через систему інтернет-банкінгу, або через телефон. Частка готівкових операцій є не дуже великою.
Крім
звичайних
послуг

(депозити, кредити, ведення
рахунків, купівля цінних паперів, страхування, пенсійні рахунки), УНКД надає деякі консалтингові послуги:

 Формування індивідуального
інвестиційного портфеля. Така
послуга є актуальною та цікавою для членів каси і включає
в себе не лише операції щодо
купівлі тих чи інших інструментів, а й консультацію щодо того,
які переваги та недоліки є в тієї
чи іншої операції.

 Надавати такі консультації
можуть лише працівники, котрі
пройшли відповідне навчання
й отримали сертифікати. Навчання проводять спеціалізовані організації, які не входять
в систему «Дежарден».
 Складення персональних планів
заощаджень,
бюджетів
і консультації з питань оподаткування доходів членів кредитної спілки. У рамках такого
консультування прораховується, як мінімізувати податкове
навантаження на члена кредитної спілки. Ці консультації надають сертифіковані консультанти. Два працівника УНКД мають такі сертифікати.
УНКД є одним з основних
донорів всіх громадських організацій української громади
Монреалю.
Крім
зазначеного
вище,
з паном Юрком Кулицьким було
обговорено питання розвитку

кредитних спілок України. Уважно спостерігаючи за кредитними спілками України (УНКД є
членом Української кооперативної ради Канади), пан Кулицький вважає, що українські кредитні спілки працюють у край
важких і нестабільних умовах. І
ті спілки, які успішно перейшли
кризу 2008 року, заслуговують
особливої пошани. У той же час
спілки потребують значних змін
і вдосконалення.
Це стосується не лише законодавчих умов роботи, системи
нагляду, але й поєднання всіх
можливих ресурсів кредитних
спілок в одній структурі. Спільно реалізуючи ті чи інші проекти (фінансова централь, програмне забезпечення, типологізація
продуктів), кредитні спілки ставали б більш міцними як система та економили б колосальні
людські, фінансові й часові ресурси.
На завершення зустрічі пан
Кулицький висловив готовність
УНКД підтримувати кредитні
спілки України та сподівання
щодо подальшого стабільного
розвитку кредитних спілок у
рамках єдиної системи, а не
поодиноких установ.
Спеціально для «Вісника
кредитної кооперації» підготував Іван ВИШНЕВСЬКИЙ,
голова правління Об’єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів»

ДОВІДКА
КРЕДИТНА СПІЛКА УНК — ЦЕ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ,
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ЯКОЇ Є ФІНАНСОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ СВОЇХ ЧЛЕНІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХНІХ ОСОБИСТИХ
ЗАОЩАДЖЕНЬ ДО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУВАННЯ. ВОНА БУЛА
СТВОРЕНА НА БАЗІ ЗЛИТТЯ ТРЬОХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК:
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КРЕДИТОВОЇ СПІЛКИ (1944),
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАСИ (1952) ТА КРЕДИТОВОЇ СПІЛКИ
ІМ. МАЗЕПИ (1955).
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За участю представників ВАКС і НАКСУ відбулося робоче засідання
в Держфінпослуг
28 квітня
За участю представників
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) і Національної асоціації кредитних спілок
України (НАКСУ) відбулося
робоче засідання в Держфінпослуг.
Головувала на засіданні заступник Голови Дерфінпослуг
Говорун І. О.
Під час засідання були розглянуті й обговорені питання:

 підходів до створення Фонду
гарантування вкладів членів
кредитних спілок;
 надання асоціаціям статусу
саморегулівних організацій;

 внесення

змін до Закону
України «Про кредитні спілки»
стосовно саморегулівних організацій;

 можливості залучення кредитних спілок до кредитування
суб’єктів малого бізнесу, фермерських господарств, кооперативів тощо.
На засіданні заступник Голови Говорун І. О. зазначила, що,
здійснюючи регулювання та
нагляд за наданням фінансових
послуг, розробляючи пропозиції
щодо вдосконалення законодавства, Держфінпослуг опрацюва-

ла нову редакцію Концепції розвитку системи кредитної кооперації, серед пріоритетних завдань якої є створення Фонду
гарантування вкладів членів
кредитних спілок.
Було зазначено, що з метою
врегулювання існуючих проблемних питань і враховуючи необхідність оперативного внесення змін до норм діючого законодавства, Держфінпослуг запросила ВАКС і НАКСУ до співпраці з пропозиціями щодо створення Фонду гарантування
вкладів членів кредитних.
Учасники засідання домовилися для більш детального обговорення надати пропозиції
ВАКС і НАКСУ та розглянути їх
наприкінці травня 2011 року.
Відповідно до законопроекту
№ 2256 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів з
питань діяльності системи кредитної кооперації», пропозицій
фахівців та експертів, а також
рішень ІХ конференції Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (протокол № 1 від 26 травня
2010 р.), під час якої в рамках
Пріоритетів діяльності ВАКС на
2010—2011 роки було затверджено в тому числі таке:

 запровадження

загальнодер-

жавної системи гарантування
вкладів членів кредитних спілок
шляхом утворення окремого
спеціалізованого державного
фонду або поширення на членів
кредитних спілок гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

 забезпечення з боку Держфінпослуг зваженої регуляторної
політики та збалансованої практики в сфері нагляду, правозастосування і дозвільних процедур з урахуванням необхідності
поетапного реформування діяльності регулятора та поступового розвитку реального саморегулювання на ринку кредитних спілок.
ВАКС надала для обговорення пропозиції:

 щодо створення Фонду гарантування вкладів (внесків на депозитний рахунок) членів кредитних спілок;
 саморегулювання

на

ринку

кредитної кооперації;

 членства в кредитній спілці.
Детальніше про те, які саме
пропозиції ВАКС надала
до Держфінпослуг, читайте
на сайті асоціації
(новина від 10 травня).

У Верховній Раді за сприянням GIZ/DGRV і KfW відбувся круглий стіл
«Стабілізація та розвиток кредитної кооперації для ефективного кредитування
регіональної економічної діяльності в Україні (законодавчі новації)»
19 травня
За ініціативи Голови підкомітету з питань небанківських
фінансових інститутів Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної
політики Олександра Клименка
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та за сприянням Німецького
Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ), Німецького
банку Розвитку (KfW), проекту DGRV/GIZ «Реформування
фінансової діяльності у сільській місцевості» та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок

відбувся
круглий
стіл
«Стабілізація та розвиток кредитної кооперації для ефективного кредитування регіональної
економічної діяльності в Україні
(законодавчі новації)».
Під час цього круглого столу
обговорювали такі теми:
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Травень — червень 2011

1. Переваги й недоліки участі кредитних спілок у кредитуванні бізнесу в регіонах. Доцільність розширення членства в
кредитних спілках за рахунок
юридичних осіб і розширення
спектру послуг кредитних спілок для своїх членів.
2. Формування системи рефінансування й підтримки ліквідності як фактор стабілізації
й розвитку сектору. Захист
вкладів (депозитів) членів кредитних спілок для забезпечення
довіри населення до фінансового сектору (створення Фонду
гарантування вкладів для членів кредитних спілок).
Вдосконалення системи державного регулювання діяльності кредитних спілок. Подальший розвиток інститутів саморегулювання кредитних спілок.
В обговоренні брали участь
ведучий круглого столу Олександр Клименко, народний
депутат України, Голова підкомітету з питань небанківських
фінансових інститутів Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової й митної
політики (фракція НУНС), Артем Синиця, народний депутат України (фракція Партії
регіонів), Валентина Ящук,
заступник директора департаменту професійної експертизи,
начальник управління економіки і фінансів Кабінету Міністрів
України, Віктор
Новиков,
член Правління Національного
банку України, директор юридичного департаменту НБУ,
Ірина Говорун, заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України, Андрій Оленчик, заступник директорарозпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

президент Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів», керівник групи радників ВАКС, Іван Угрин, начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства
фінансів України, Анна Гамбург, керівник німецького проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності у сільській місцевості»
GIZ/DGRV, Вікторія Волковська, президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок,
Іван
Вишневський, голова
правління Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів», генеральний директор
Української об’єднаної кредитної спілки, Людмила Кравченко, віце-президент Національної асоціації кредитних спілок
України, голова правління ОКС
НАКСУ, Володимир Сидоровський, голова правління Церковної кредитної спілки «Анісія»,
заступник голови Ради Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», голова
спостережної ради Української
об’єднаної кредитної спілки,
Петро Маковський, голова
спостережної ради кредитної
спілки «Вигода», голова ревізійної комісії ВАКС, Володимир
Посполітак і Сергій Хоружий, експерти німецького проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності у сільській місцевості»
GIZ/DGRV, радники ВАКС.
Також у круглому столі брали участь представники з інших
країн. Зокрема, Лоренц Гесснер, представник головного
офісу німецького банку розвитку KfW у Франкфурті, старший
проектний менеджер Департаменту розвитку фінансового та
приватного сектору країн Східної Європи, Кавказу та Серед-

ньої Азії, розповів про цілі
й завдання діяльності KfW
в організації кредитування малого й середнього бізнесу в
Україні; Оксана Геєць, голова
Німецько-українського фонду
(НУФ), заступник керівника
Групи управління проектами
міжнародних кредитних ліній
при НБУ, під час своєї доповіді
зупинилася на програмах малого й середнього бізнесу, що реалізує сьогодні НУФ, й тих проблемах, що наразі заважають
участі кредитних спілок у таких
програмах; Фортунатас Діргічіус, виконавчий директор Литовської центральної кредитної
спілки, поділився досвідом Литви в створенні законодавчої
й інституційної бази для розвитку кредитних спілок як
«домашніх» банків. Усього в
круглому столі взяли участь близько 30 представників державних органів, ринку кредитних
спілок і міжнародних організацій. За результатами круглого
столу учасники ухвалили такі
рішення:
1. Утворити робочу групу за
участю представників державних органів і ринку кредитних
спілок для доопрацювання законопроекту «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації» (реєстраційний номер 2256)
до другого читання.
2. У колегіальному форматі
доопрацювати План заходів
з метою підтримки подальшого
розвитку системи кредитної
кооперації, що має бути розроблений з урахуванням висновків
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування обставин та причин сучасного стану справ
у систему кредитної кооперації.
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Президент ВАКС взяла участь у відкритій частині чергового засідання
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
26 травня
Президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
(ВАКС) Вікторія Волковська
взяла участь у відкритій частині чергового засідання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Такого роду участь представників ринку кредитних спілок у
засіданнях колегіального органу
Держфінпослуг практикується
вперше. На цьому засіданні серед інших розглядалися важливі для подальшої діяльності ринку кредитних спілок проекти
нормативно-правових актів,
зокрема, оприлюднені 15 березня цього року Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг.
На засіданні Вікторія Волковська виступила з підтримкою проекту зазначених Змін
до Ліцензійних умов, акцентувавши особливу увагу на необхідності одночасно ввести в дію
це розпорядження та відповідні
зміни в розпорядження «Про

встановлення плати за видачу
ліцензій» від 29.12.2003 року.
№ 188. Крім цього, Вікторія Волковська обґрунтувала доцільність внесення певних доповнень до оприлюдненого тексту
проекту (пропозиції щодо таких
доповнень ВАКС офіційно надавала раніше).
Зокрема, було запропоновано: Держфінпослуг, у разі ухвалення негативного рішення по
пакету, поданому кредитною
спілкою для отримання ліцензії,
вказувати вичерпний перелік
підстав для прийняття такого
рішення.
Озвучені на засіданні пропозиції в цілому були підтримані
членами Комісії та за результатами обговорення прийнято
рішення про направлення проекту Змін до Ліцензійних умов
провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг із додатковими пропозиціями на погодження до
Держпідприємництва. Також
Президент ВАКС взяла участь
в обговоренні питання про за-

ВАКС і ПЗВ подали свої пропозиції до проекту змін до
Податкового кодексу України
8 червня
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ОКС
ПЗВ) звернулися до Голови Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради
України Хомутинніка В. Ю. з
проханням взяти до уваги пропозиції до проекту змін до Пода-
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ткового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких
норм Податкового кодексу України (реєстраційний номер 8217),
який зараз доопрацьовується до
другого читання.
Пропозиції ВАКС і ПЗВ розміщено на сайті асоціації
www.vaks.org.ua
(новина від 8 черня)

твердження Змін до Професійних вимог до керівників і головних бухгалтерів фінансових
установ (щодо підвищення вимог до керівників і головних
бухгалтерів фінансових установ).
Вікторія Волковська зауважила, що залишити можливість
керівникам і бухгалтерам небанківських фінансових установ, у разі повторного складання ними кваліфікаційного іспиту, проходити відповідне аудиторне навчання лише за їхнім
бажанням, є важливим для
ринку.
Також при розгляді питання
було обговорено вимоги щодо
відповідності Професійним вимогам осіб, які не є штатними
головними бухгалтерами фінансових установ, а надають послуги з ведення бухгалтерського
обліку в таких установах на договірних засадах.
Застереження та пропозиції,
які висловила Президент ВАКС,
у цілому були сприйняті та враховані членами Комісії.

Президент ВАКС взяла
участь у черговому
засіданні Держфінпослуг
9 червня
Президент ВАКС Вікторія
Волковська взяла участь у черговому засіданні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Серед інших на цьому засіданні розглядали важливі для
ринку кредитних спілок проекти:

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Травень — червень 2011

1. Про затвердження Методичних рекомендацій тимчасовим адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації в кредитних спілках.
2. Про схвалення для оприлюднення проекту розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Положення
про застосування Державною
комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України
заходів впливу» (більшість пропозицій, наданих ВАКС, враховано).

3. Про погодження пропозицій департаменту стандартів
регулювання та нагляду за фінансовими установами щодо
врахування або відхилення зауважень учасників ринків фінансових послуг до проекту
розпорядження Держфінпослуг
«Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для
кредитних спілок» (проект розроблено з урахуванням пропозицій і зауважень ВАКС, проте
його затвердження перенесено
на наступне засідання через те,

що за пропозицією ВАКС проект
буде розглянуто разом з відповідними змінами до Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 7 і № 177).
Під час засідання Вікторія
Волковська обґрунтувала та
пояснила пропозиції до проектів правових актів, навела приклади застосування правових
норм, проте, на жаль, від ринку
кредитної кооперації Президент
ВАКС була присутня одноособово.

ВАКС запропонувала Держфінпослуг розпочати діалог щодо створення
саморегулівної організації кредитних спілок
15 червня
ВАКС звернулася до Голови
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України з пропозицією започаткувати практичний діалог між
державним регулятором і ринком кредитних спілок з метою
предметного обговорення ініціативи ВАКС — запровадити
реальні механізми саморегулювання на ринку кредитних спілок. «На нашу думку, поєднання
існуючих можливостей, кадрового, організаційного та інфор-

маційно-технічного потенціалу
державного регулятора в особі
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України та провідних професійних об’єднань кредитних спілок
значною мірою сприятиме якнайшвидшому подоланню негативного впливу на діяльність
національної системи кредитної
кооперації нещодавньої фінансової кризи, а також створить
надійні передумови для забезпечення належного рівня стабільності, прозорості та ефекти-

Президент ВАКС і Голова Правління ПЗВ взяли
участь у черговому засіданні Держфінпослуг
16 червня
Президент ВАКС Вікторія
Волковська та Голова Правління «Програми захисту вкладів»
Іван Вишневський взяли участь
у черговому засіданні Держфінпослуг.
Серед інших на засіданні
розглядали такі питання:



Про затвердження порядку призначення додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудиторів (чекаємо оприлюднення проекту).

 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів фінан-

вності подальшої діяльності ринку кредитних спілок», — зазначено в листі ВАКС.
Зокрема, ВАКС пропонує
провести аналіз та оцінити можливість і доцільність запровадження в поєднані із державним регулюванням і наглядом,
а подекуди і замість них, механізмів саморегулювання та самоконтролю в системно важливих для ринку сферах.
Детальніше про це читайте
на сайті ВАКС
(новина від 16 червня).

сових послуг (чекаємо оприлюднення проекту).

 Проект розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок» (переважна більшість пропозицій ВАКС і ПЗВ
обговорені на засіданні та враховані; чекаємо повторного
оприлюднення проекту).
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НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

ЗМІНИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ
З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
28 серпня минулого року
вступила в дію нова редакція
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
У зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових
актів у відповідність до нової
редакції Закону, протягом лютого — квітня цього року Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України ухвалила відповідні зміни, а
саме:
1. Зміни до Положення про
здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 24.02.2011 № 102,
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 18.05.2011 р.
за № 600/19338.
Нова редакція Положення
установлює вимоги Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України щодо:

 призначення працівника,
відповідального за проведення
фінансового моніторингу (далі — відповідальний працівник),
його прав та обов’язків;

 основних вимог до кваліфікації відповідального працівника;
 встановлення Правил проведення фінансового моніторингу та розроблення Програм
проведення фінансового моніторингу;
 виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються
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або призначені для фінансування тероризму;

 ідентифікації та вивчення
клієнтів (осіб), які здійснюють
фінансові операції, зберігання
відповідних документів;
 управління ризиками в
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 порядку зупинення та поновлення фінансових операцій;

 підготовки персоналу установи з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу;
 проведення внутрішніх
перевірок діяльності установи.
Розпорядженням встановлено, що фінансові установи,
а також суб’єкти господарювання, які за своїм статусом не
є фінансовими установами, але
надають фінансові послуги,
у місячний строк повинні привести свої внутрішні документи
у відповідність до цього розпорядження.
2. Зміни до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, затверджені розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від
07.04.2011 р. № 185, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України від 11.05.2011 р. за
№ 564/19302.
Нормативно-правовий акт
містить норми з загальними
питаннями щодо перевірок,
порядок підготовки та проведення перевірок, а також порядок вилучення документів під

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрисконсульт
Всеукраїнської
асоціації кредитних
спілок

час виїзної перевірки та роботи
з ними.
3. Зміни до Порядку застосування Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України
«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом»,
затверджені розпорядженням
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 07.04.2011 р. № 186, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 05.05.2011 р.
за № 545/19283.
Нормативно-правовий акт
містить положення щодо способів виявлення фактів невиконання вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
перелік випадків, за які може
бути застосовано штраф; порядок застосування штрафних
санкцій.
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ
З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Держфінпослуг розробила форму витягу
про виключення юридичної особи з Державного
реєстру фінансових установ
Держфінпослуг оприлюднила
проект розпорядження «Про
затвердження форми витягу
про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ».
Відповідно до аналізу регуляторного впливу, розробка проекту розпорядження зумовлена
необхідністю виконувати вимог
ст. 13 Закону України «Про фі-

нансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг», оскільки частиною другою цієї статті передбачено, що
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи,
яка є фінансовою установою,
здійснюється на підставі витягу

про її виключення з державного
реєстру фінансових установ за
формою, встановленою відповідним органом державного
регулювання ринків фінансових
послуг, та інших документів,
перелік яких встановлений законом для державної реєстрації
юридичних осіб.
Врегулювання цього питання можливе шляхом затвердження форми витягу про
виключення юридичної особи
з Державного реєстру фінансових установ.

Форма витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
від «____» ____________ 2011 р. № ______
Витяг
про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ
(відповідно до статті 13 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)
Інформація про юридичну особу
(повне найменування юридичної особи)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
виключена з Державного реєстру фінансових установ.
Дата та номер рішення директора департаменту щодо виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ
«___» _____________ 20___ року № ________
Дата та номер розпорядження про схвалення рішення директора департаменту щодо
виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ
«___» _____________ 20___ року № ________
(посада)

«___» _____________ 20___ року

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.
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Проект розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»
Верховна
Рада
України
7 квітня 2011 року ухвалила
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо скасування
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця», який
набрав чинності 07.05.2011 р.
Зазначеним Законом вносяться
зміни до частини другої ст. 35
Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до абзацу другого частини
четвертої ст. 38 Закону України
«Про страхування», а також до
деяких статей Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців». Так до заяви про
видачу ліцензії або дозволу додається, окрім інших документів, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців замість свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи.
Відповідно до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг до заяви про реєстрацію
фінансової установи або заяви

про видачу ліцензії на певний
вид діяльності передбачено подання до Держфінпослуг копії
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
Таким чином, норми деяких
нормативно-правових
актів
Держфінпослуг необхідно привести у відповідність до частини другої ст. 35 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та до Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Відповідні зміни вносяться,
зокрема, до 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 № 1225/
8546, Положення про внесення
інформації про кредитні спілки
до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого
розпорядженням
Держфінпослуг від 22.06.2004 р. № 1099,
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 07.07.2004 р.

за № 847/9446, Положення
про делегування Державною
комісією з регулювання ринків
фінансових
послуг
України
окремих повноважень одній із
всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 03.10.2006 р. № 6280,
зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 02.11.2006 р.
за № 1186/13060, Положення
про Державний реєстр фінансо
вих установ, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 р. № 41, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 11.09.2003 р.
за № 797/8118 (в редакції розпорядження Держфінпослуг від
16.01.2007 № 6640), Положення
про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
5 серпня 2003 р. № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 15.08.2003 за № 715/
8036 (у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 р.
№ 102).

Проект розпорядження «Про затвердження Змін
до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України заходів впливу»
Відповідно до аналізу регуляторного впливу до проекту нормативно-правового акту удосконалення Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів
впливу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
13.11.2003 № 125, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 03.12.2003 за № 1115/
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8436 (далі — Положення), спрямоване на поглиблення регламентації повноважень Держфінпослуг, деталізації її прав
та обов’язків, що випливають
із норм Закону України «Про
фінансові послуги та фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про страхування», «Про кредитні спілки»,
«Про недержавне пенсійне за-

безпечення»,
інших
законів
і Положення про Держфінпослуг. Зокрема, проектом Розпорядження передбачено вдосконалення визначення порядку
набрання
чинності
заходом
впливу, шляхом визначення
такого порядку безпосередньо в
рішенні про його застосування.
На сьогодні існує невідповідність між пунктом 2.5 Положення та пунктом 7.4 Ліцензійних
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умов провадження діяльності
кредитних спілок з надання
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 р. № 146,
зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.12.2003 р.
за № 1225/8546 (далі — Ліцензійні умови).
У пункті 7.4 Ліцензійних
умов зазначено, що підставою
для анулювання ліцензії, зокрема є неусунення протягом строку, визначеного рішенням Держфінпослуг, порушень вимог
Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії.

Таким чином, неусунення зазначеної невідповідності, шляхом внесення змін до пункту
2.5 Положення призведе до відсутності в Держфінпослуг підстави для ухвалення рішення
про анулювання ліцензії.
Проект Розпорядження конкретизує строк провадження
в справах про порушення законів та інших нормативноправових актів, що регулюють
діяльність із надання фінансових послуг, який має бути обмеженим але разом з цим передбачати достатньо часу для з’ясування всіх суттєвих обставин

справи, проведення всіх необхідних процесуальних дій, що
призведе до збільшення якості
й ретельності в ухваленні Держфінпослуг рішення про застосування заходу впливу. Проектом
Розпорядження
визначається
також можливість зупинення
або продовження строку виконання оскаржуваного рішення
у випадку задоволення аргументованого клопотання Особи чи
її представника уповноваженою
особою Держфінпослуг.
Запропоновані розробником
зміни відображено в порівняльній таблиці:

Діюча редакція Положення № 125

Зміни, запропоновані розробником

Глава 2
Пункт 2.2
«Зобов’язання порушника вжити заходів для усунення
порушення — це письмове розпорядження (припис),
що надається Особі для усунення у визначений у ньому
строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

Глава 2
Пункт 2.2
«Зобов’язання порушника вжити заходів для усунення
порушення — це письмове розпорядження (припис), що
надається Особі для усунення у визначений у ньому
строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

У розпорядженні (приписі) мають бути зазначені:
1) найменування Особи, якій направляється розпорядження (припис);
2) місцезнаходження (місце проживання) Особи;
3) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
4) норма законодавства про фінансові послуги, яку
порушено;
5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;
6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксоване порушення;
7) строк усунення порушення та повідомлення про це
Держфінпослуг;
8) дата та номер розпорядження (припису);
9) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
10) відбиток печатки.

Про виконання (невиконання) вимог розпорядження
(припису) Особа зобов'язана письмово повідомити Держфінпослуг у визначений у розпорядженні (приписі)
термін.
Невиконання вимог розпорядження (припису) є підставою для застосування інших заходів впливу у визначених законодавством випадках.
У разі якщо Особою подано аргументоване клопотання
про продовження строку виконання заходу впливу,
такий строк може бути продовжено за обґрунтованим
рішенням відповідної уповноваженої особи Держфінпослуг».

У розпорядженні (приписі) мають бути зазначені:
1) найменування Особи, якій направляється розпорядження (припис);
2) місцезнаходження (місце проживання) Особи;
3) код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
4) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;
5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;
6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксоване
порушення;
7) строк усунення порушення та повідомлення про це
Держфінпослуг;
8) строк набрання чинності розпорядженням
(приписом)
9) дата та номер розпорядження (припису);
10) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
11) відбиток печатки.
Про виконання (невиконання) вимог розпорядження
(припису) Особа зобов'язана письмово повідомити Держфінпослуг у визначений у розпорядженні (приписі)
термін.
Невиконання вимог розпорядження (припису) є підставою для застосування інших заходів впливу у визначених законодавством випадках.
У разі якщо Особою подано аргументоване клопотання
про продовження строку виконання заходу впливу,
такий строк може бути продовжено за обґрунтованим
рішенням відповідної уповноваженої особи Держфінпослуг».
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Глава 2
Пункт 2.3
«Вимога скликати позачергові збори учасників фінансової установи — це письмове розпорядження, що
направляється з метою попередження загрози невиконання зобов'язань фінансової установи перед її учасниками, клієнтами або третіми особами, у разі невжиття необхідних заходів для усунення такої загрози з
боку інших органів управління фінансової установи.

Глава 2
Пункт 2.3
«Вимога скликати позачергові збори учасників фінансової установи — це письмове розпорядження, що направляється з метою попередження загрози невиконання
зобов'язань фінансової установи перед її учасниками,
клієнтами або третіми особами, у разі невжиття необхідних заходів для усунення такої загрози з боку інших
органів управління фінансової установи.

У розпорядженні мають бути вказані:
1) найменування Особи, якій направляється розпорядження;
2) місцезнаходження Особи;
3) код за ЄДРПОУ;
4) норма законодавства про фінансові послуги, яку
порушено;
5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;
6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксовано порушення;
7) дата та номер розпорядження;
8) граничний термін скликання позачергових зборів
фінансової установи;
9) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
10) відбиток печатки.

У розпорядженні мають бути вказані:
1) найменування Особи, якій направляється розпорядження;
2) місцезнаходження Особи;
3) код за ЄДРПОУ;
4) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;
5) зміст встановленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;
6) посилання на дату і номер акта, в якому зафіксовано
порушення;
7) дата та номер розпорядження;
8) граничний термін скликання позачергових зборів
фінансової установи;
9) строк набрання чинності розпорядженням
10) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
11) відбиток печатки.

Фінансова установа, яка отримала вимогу, зобов'язана
надіслати до Держфінпослуг інформацію про результати її розгляду не пізніше п'ятнадцятиденного строку з
дня отримання із зазначенням дати скликання позачергових зборів.

Фінансова установа, яка отримала вимогу, зобов'язана
надіслати до Держфінпослуг інформацію про результати
її розгляду не пізніше п'ятнадцятиденного строку з дня
отримання із зазначенням дати скликання позачергових
зборів.

Фінансова установа після виконання рішень, прийнятих на загальних зборах учасників фінансової установи, у п'ятнадцятиденний строк з дати їх реалізації
зобов'язана надіслати до Держфінпослуг інформацію
про результати виконання рішення загальних зборів.»
Глава 2
Пункт 2.5
«Зупинення (обмеження) дії ліцензії — це рішення уповноваженої особи Держфінпослуг про заборону укладати нові договори щодо зазначеного в рішенні виду
(видів) фінансових послуг із можливістю подальшого
зняття такої заборони.

Фінансова установа після виконання рішень, прийнятих
на загальних зборах учасників фінансової установи, у
п'ятнадцятиденний строк з дати їх реалізації зобов'язана
надіслати до Держфінпослуг інформацію про результати
виконання рішення загальних зборів.»
Глава 2
Пункт 2.5
«Зупинення (обмеження) дії ліцензії — це рішення уповноваженої особи Держфінпослуг про заборону укладати
нові договори щодо зазначеного в рішенні виду (видів)
фінансових послуг із можливістю подальшого зняття
такої заборони.

Анулювання (відкликання) ліцензії — це рішення уповноваженої особи Держфінпослуг про заборону укладати договори щодо зазначеного в рішенні виду (видів)
фінансових послуг без права подальшого поновлення
дії такої ліцензії.

Анулювання (відкликання) ліцензії — це рішення уповноваженої особи Держфінпослуг про заборону укладати
договори щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг без права подальшого поновлення дії
такої ліцензії.

Заборона не розповсюджується на виконання зобов'язань за вже укладеними договорами.
У рішенні мають бути зазначені:
1) найменування Особи, до якої застосовано захід
впливу;
2) місцезнаходження Особи;
3) код за ЄДРПОУ;
4) зміст установленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;
5) норма законодавства про фінансові послуги, яку
порушено;
6) дата та номер акта, у якому зафіксовано порушення;
7) дата та номер рішення;
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Заборона не розповсюджується на виконання зобов'язань за вже укладеними договорами.
У рішенні мають бути зазначені:
1) найменування Особи, до якої застосовано захід впливу;
2) місцезнаходження Особи;
3) код за ЄДРПОУ;
4) зміст установленого посадовою особою Держфінпослуг
порушення;
5) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;
6) дата та номер акта, у якому зафіксовано порушення;
7) строк для усунення порушень, які стали підставою для обмеження або зупинення дії ліцензії та
повідомлення про це Держфінпослуг
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8) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
9) відбиток печатки;
10) строк набрання чинності рішенням.
Рішення уповноваженої особи про зупинення
(обмеження) дії ліцензії або її анулювання
(відкликання), прийняте відповідно до її компетенції,
має бути схвалене Держфінпослуг як колегіальним
органом (далі — Комісія) протягом десяти робочих
днів. У разі якщо таке рішення уповноваженої особи
не буде схвалене Комісією у визначений строк, воно
підлягає скасуванню, а по Справі в місячний строк
уповноваженою особою Держфінпослуг приймається
нове рішення.
Порядок скасування рішення визначається наказом
Голови Держфінпослуг.
Директор наглядового департаменту відповідно до
його компетенції приймає рішення про поновлення
дії ліцензії, якщо були усунені порушення, які стали
підставою для обмеження або зупинення дії ліцензії.
У разі призначення тимчасової адміністрації фінансової установи, якщо для відновлення фінансової
стабільності цієї фінансової установи необхідне поновлення дії ліцензії, за поданням тимчасового адміністратора такої фінансової установи директор наглядового департаменту відповідно до його компетенції
може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії,
у разі якщо порушення, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ще не усунуто.
Рішення про поновлення дії ліцензії набирає чинності
з дня його схвалення Комісією.»
Глава 2
Абзац другий пункту 2.7
«План відновлення фінансової стабільності повинен
містити:»

8) дата та номер рішення;
9) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;
10) відбиток печатки;
11) строк набрання чинності рішенням.
Рішення уповноваженої особи про зупинення
(обмеження) дії ліцензії або її анулювання (відкликання),
прийняте відповідно до її компетенції, має бути схвалене
Держфінпослуг як колегіальним органом (далі — Комісія)
протягом десяти робочих днів. У разі якщо таке рішення
уповноваженої особи не буде схвалене Комісією у визначений строк, воно підлягає скасуванню, а по Справі в
місячний строк уповноваженою особою Держфінпослуг
приймається нове рішення.
Порядок скасування рішення визначається наказом Голови Держфінпослуг.
Директор наглядового департаменту відповідно до його
компетенції приймає рішення про поновлення дії ліцензії,
якщо були усунені порушення, які стали підставою для
обмеження або зупинення дії ліцензії. У разі призначення
тимчасової адміністрації фінансової установи, якщо для
відновлення фінансової стабільності цієї фінансової установи необхідне поновлення дії ліцензії, за поданням тимчасового адміністратора такої фінансової установи директор наглядового департаменту відповідно до його компетенції може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, у разі якщо порушення, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ще не усунуто.
Рішення про поновлення дії ліцензії набирає чинності з
дня його схвалення Комісією.»

Глава 4
У пункті 4.3
«Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4—6 пункту 2.1 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня порушення провадження у Справі».
Глава 4
У пункті 4.4
«Строк для прийняття рішення про застосування
заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4—6
пункту 2.1 цього Положення, може бути продовжений Головою Держфінпослуг до двох місяців з дня
порушення провадження у Справі в разі:
1) витребування додаткових документів, необхідних
для прийняття рішення;
2) необхідності проведення додаткової перевірки;
3) інших обставин, які унеможливлюють прийняття
рішення у визначений термін».

Глава 2
Абзац другий пункту 2.7
«План відновлення фінансової стабільності встановлюється на строк не більше одного року і повинен містити:»
Глава 4
У пункті 4.3
«Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення
про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4—6 пункту 2.1 цього Положення, протягом 45
календарних днів з дня порушення провадження у Справі».
Глава 4
У пункті 4.4
«Строк для прийняття рішення про застосування заходів
впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4—6 пункту 2.1
цього Положення, може бути продовжений Головою Держфінпослуг до трьох місяців з дня порушення провадження у Справі в разі:
1) витребування додаткових документів, необхідних для
прийняття рішення;
2) необхідності проведення додаткової перевірки;
3) інших обставин, які унеможливлюють прийняття рішення у визначений термін».

Глава 4
У пункті 4.18
«Провадження у Справі може бути зупинено, якщо:
1) Справу неможливо розглянути до вирішення пов’язаної з нею справи, що розглядається в суді, — до
набрання рішенням суду в такій справі законної сили;

Глава 4
У пункті 4.18
«Провадження у справі за клопотанням Особи зупиняється, якщо:
1) Справу неможливо розглянути до вирішення пов’язаної
з нею справи, що розглядається в суді, — до набрання
рішенням суду в такій справі законної сили;

2) призначається або проводиться експертиза (на час
проведення експертизи).
Час зупинення розгляду Справи не зараховується до
строку розгляду цієї Справи».

2) за рішенням суду призначена або проводиться експертиза (на час проведення експертизи).
Час зупинення розгляду Справи не зараховується до
строку розгляду цієї Справи».

25

ТЕМА НОМЕРА

І МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
ФОРУМ УЧАСНИКІВ РИНКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ:
ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ НА ВИСОКОМУ РІВНІ
У місті Севастополь, з 1 до 4 червня, проходив І Міжнародний науково-практичний
форум учасників ринку кредитної кооперації «Кредитні спілки: сучасні виклики та потенційні
можливості» (більше — на стор. 5). Своїми враженнями від цієї події, а також важливою для ринка
інформацією, яку було донесено до представників кредитних спілок під час Форуму, з «Вісником
кредитної кооперації» поділилися організатори заходу, учасники, іноземні гості й чиновники.

Вікторія ВОЛКОВСЬКА,
Президент
Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок

Анна ГАМБУРГ,
керівник проекту
технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» GIZ/DGRV
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— І Міжнародний науково-практичний форум учасників ринку кредитної кооперації «Кредитні спілки: сучасні виклики та потенційні можливості» — новий захід для кредитної кооперації України. Мета Форуму, як і завдання Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, котра ініціювала його проведення, — вивести ринок на якісно новий рівень, сформувати ділові традиції та змінити ставлення до кредитних спілок з
боку представників державних органів і пересічних громадян. Події
останніх років показали, що саме цього наразі потребує вітчизняний
кредитно-кооперативний рух.
Сподіваюся, що Форум став однією з найбільших подій на ринку кредитної кооперації та привернув увагу широкого кола представників
кооперативного руху, небанківського фінансового сектору, державних
органів, регуляторів фінансового ринку, представників міжнародних
фінансових організацій не тільки нашої країни, а й із-за кордону.
По завершенню І Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації не можу не поділитися своїм радісним почуттям від того, що кредитні спілки почали активну професійну розмову й розмову на якісно новому рівні.
Хочу побажати всім нам у подальшому продуктивної роботи, наснаги, терпіння й прагнення завдяки своїй щоденній праці змінити на
краще життя бодай ще одного українця.
— Проект технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності
в сільській місцевості» GIZ/DGRV реалізується в рамках двостороннього міжурядового технічного співробітництва. Донором Проекту виступає Федеральне Міністерство економічного розвитку і співробітництва
(BMZ), виконавцем Проекту є Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GIZ), консультантом-виконавця — Німецька Кооперативна Асоціація «Райффайзен» (DGRV).
Оскільки створена в Україні фінансова система майже не досягає
мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) і найбідніше населення в
сільській місцевості, а ключовими проблемами сектору кредитних спілок є те, що правові рамки їхньої діяльності все ще потребують покращення, інституційні структури сектору не достатньо сильні, завдання Проекту полягає в реалізації низки заходів задля покращення цієї
ситуації. Наразі триває третя фаза Проекту (05/2010—12/2012), в
рамках якої одним із компонентів є обмін міжнародним досвідом між
учасниками ринків кредитних спілок, представниками державних органів і відповідних асоціацій. Реципієнтом третьої фази в тому числі є
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС). Власне тому ми й
підтримали проведення І Міжнародного науково-практичного форуму
учасників ринку кредитної кооперації, який ініціювала ВАКС. По завер-
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шенню заходу хочу сказати, що саме під час цього форуму представники ринку кредитної кооперації
України нарешті розпочали професійний діалог один з одним, з державними органами та колегами з
інших країн. Особливо яскравим враженням для мене була доброзичлива, позитивна й конструктивна
атмосфера форуму. Кредитні спілки, учасники ВАКС показали себе з найкращого боку, чим переконали гостей форуму в значущості й успішності кредитної кооперації в Україні, у першу чергу системи
ВАКС/ПЗВ/УОКС. І я сподіваюся, що це тільки перші впевнені кроки на шляху до постійного професійного спілкування, яке потрібно ринку, оскільки тільки спільними з державою зусиллями кредитні спілки зможуть подолати наслідки фінансової кризи й вийти на якісно новий рівень роботи.
Тому бажаю українським кредитним спілкам впевненості й рішучості в побудові конструктивного
діалогу з народними депутатами, регулятором й іншими структурами, без допомоги яких ринок не
зможе далі розвиватися.

— Організатори постаралися скласти програму І Міжнародного
форуму так, щоб теми, яким приділили увагу під час цього заходу,
були актуальними й злободенними, а колективне обговорення їх давало б розуміння того, що ми разом завжди знайдемо шляхи вирішення поставлених перед кредитною кооперацією завдань. Ми були
свідками того, що до остаточного ухвалення закони проходять
«народну перевірку» — серед учасників ринку кредитної кооперації.
Тому я впевнений, що наша участь у І Міжнародному форумі також
сприятиме розвитку кредитної кооперації як руху й допоможе вдосконалити українське законодавство.
Мета нашого візиту й, я думаю, мета самого Форуму — це просування ідеї кредитної кооперації в Україні, обговорення проблем
Рамунас СТОНКУС,
і перспектив розвитку цього сегменту фінансового ринку й, звісно,
Голова правління
обмін досвідом. Багато питань наразі є новими та невідомими не
тільки для кредитних спілок України, а й для нас у Литві. Тому так Національної асоціації кредитних спілок Литви
важливо організувати ефективний діалог між учасниками ринку,
державою й пайщиками. Для цього, власне, потрібно повноцінне спілкування на рівні форумів і конференцій. Це дає можливість всім
і кожному взяти участь у формуванні завдань не лише на сьогодні,
й на майбутнє.

Перспективи ринку кредитної кооперації
22 грудня минулого року представила звіт про свою діяльність Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин і причин справжнього стану справ у системі кредитної кооперації.
Створення слідчої комісії було обумовлено тим, що, незважаючи на явні позитивні сторони існування ринку кредитної кооперації в Україні, протягом останніх кількох років під впливом світової фінансової кризи виникли фактори дискредитації, які привели до неплатоспроможності ряд кредитних
спілок. Відповідно до висновків слідчої комісії, сьогодні необхідно вжити ряд заходів, які позитивно
вплинуть на діяльність ринку кредитної кооперації, забезпечать динаміку в його розвитку й допоможуть перебороти негативні явища.
Своєю думкою щодо перспектив розвитку кредитної кооперації в Україні з учасниками ринку, в
рамках підготовки до І Міжнародного науково-практичного форум учасників ринку кредитної кооперації, поділився народний депутат України
Олександр Іванович Клименко.
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Олександр КЛИМЕНКО,
народний депутат України, Голова підкомітету з питань
небанківських фінансових інститутів Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності,
податкової й митної політики

Олександре Івановичу, які переваги й недоліки участі кредитних спілок у кредитуванні бізнесу в регіонах? У чому доцільність
розширення членства в кредитних спілках
за рахунок юридичних осіб і розширення
спектра послуг кредитних спілок для своїх
членів?
— Традиційна ринкова ніша кредитних спілок — соціальне кредитування, мікрокредитування. В основному вони орієнтовані на надання
фінансових послуг малозабезпеченим категоріям населення, домогосподарствам, дрібним підприємцям і фермерам. Частина кредитних спілок працює за територіальною ознакою, частина — на базі трудових колективів, профспілок,
громадських організацій і релігійних громад.
Значна частина кредитних спілок, особливо
в сільській місцевості, діють у межах одного адміністративного району, направляючи акумульовані ресурси винятково на економічний і соціальний розвиток відповідної територіальної громади. При цьому, переважна більшість позичальників, котрі користуються послугами кредитних спілок, не є пріоритетною клієнтською
базою для банків. У цілому кредитні спілки покликані сприяти підвищенню загального рівня
купівельної спроможності, діловій активності
й зайнятості населення, особливо в сільській
місцевості.
Показово, що навіть в умовах недавньої фінансової кризи більшість кредитних спілок продовжували кредитувати населення, у цей складний час залишаючись фактично єдиним джерелом фінансової підтримки для тисяч рядових
українців.
Зараз спеціальний у цій сфері Закон України
«Про кредитні спілки» вже вимагає істотного
доопрацювання з метою усунення необґрунтованих перешкод й існуючих ризиків у діяльності
кредитних спілок на сучасному етапі їхнього
розвитку. У червні 2006 року Уряд схвалив Концепцію розвитку системи кредитної кооперації,
яка визначила перспективну модель системи
кредитної кооперації, що наразі не вдалося хоча
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б частково реалізувати на рівні законодавства
й відповідних урядових рішень.
Ухвалений у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань діяльності системи
кредитної кооперації» (реєстраційний номер
2256) передбачає, що для оптимізації ринкової
позиції кредитних спілок важливо вдосконалити
перелік послуг, які кредитна спілка може надавати своїм членам, і розширити членство в кредитних спілках за рахунок юридичних осіб.
Сьогодні потрібно розглянути варіант залучення місцевих фінансових ресурсів для регіонального розвитку, дати можливість кредитним спілкам надавати послуги по веденню рахунків і здійсненню платежів, обслуговувати платіжні карти, забезпечити доступ малого бізнесу й фермерів до фінансових послуг кредитних
спілок.
Що Ви можете сказати про формування
системи рефінансування й підтримки ліквідності як фактора стабілізації й розвитку сектора, про захист внесків (депозитів) членів
кредитних спілок для забезпечення довіри
населення до фінансового сектора, тобто
про створення Фонду гарантування внесків
для членів кредитних спілок?
— На жаль, закладена з 1993 року безсистемна модель розвитку кредитного руху так
і не дозволила кредитним спілкам в Україні
створити необхідну системну інфраструктуру,
спрямовану на стабільну діяльність сектора.
Кредитні спілки не беруть участь у системі
гарантування вкладів. За весь час існування кредитних спілок на фінансовому ринку України
так і не було утворено загальнодержавної системи гарантування внесків членів кредитних
спілок, як це має місце для вкладників банків.
Обговорення цього питання на всіх владних рівнях протягом останніх п’яти років не призвело
до ухвалення відповідних політичних рішень
і їхньої реалізації через законодавчі ініціативи.
З метою формування довіри населення до
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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фінансового сектора й усунення загрози для збереження внесків членів кредитних спілок доцільно створити, при участі й під контролем держави, систему гарантування внесків, як це має
місце у випадку з вкладниками банків.
На Вашу думку, як потрібно вдосконалювати систему державного регулювання діяльності кредитних спілок?
— В ухваленій нещодавно Постанові Верховної Ради України щодо звіту Тимчасової слідчої
комісії з питань розслідування обставин і причин наявної ситуації в системі кредитної кооперації була визнана відсутність довгострокової
державної політики по розвитку й підтримці
національної системи кредитної кооперації
й наявність проблем у регулюванні діяльності
кредитних спілок в Україні.
Світова фінансова криза не була першопричиною виникнення сьогоднішніх проблем на ринку, вона тільки стала каталізатором і наочно
виявила ці проблеми. Зокрема, стало очевидним,
що саме кредитні спілки, які дотримувалися
загальновизнаних міжнародних кооперативних
принципів, з мінімальними втратами пережили

активну фазу кризи й зараз починають активно відновлювати свої ринкові позиції.
Удосконалювати систему регулювання діяльності кредитних спілок доцільно на основі ефективної взаємодії державного нагляду із самоконтролем, що повинно передбачати розширення
законодавчої бази для здійснення самоконтролю
з боку кредитних спілок і перегляд основ здійснення державного регулювання й нагляду
за їхньою діяльністю. Для підвищення ефективності контролю за сектором потрібно передбачити обов’язкове членство кредитних спілок
в одному з об’єднань кредитних спілок. Формування такими об’єднаннями адекватної системи нагляду за діяльністю своїх членів має стати
умовою відповідного допуску кредитних спілок
на ринок. Тобто, контроль за діяльністю кредитних спілок здійснюється через контрольоване державою об’єднання. Це дозволить органам
державного нагляду здійснювати прийнятий
у міжнародній практиці непрямий державний
нагляд, що істотно знизить потребу регулятора в людському й тимчасовому ресурсі й дозволить сконцентруватися на концептуальних
питаннях регулювання та нагляду.

Наслідки фінансової кризи в системі кредитної
кооперації та заходи щодо їх подолання
Під час І Міжнародного науково-практичного форуму учасників ринку кредитної кооперації була
представлена позиція Держфінпослуг щодо основних причин кризи в системі кредитної кооперації,
основних принципів діяльності кредитної спілки, а також йшлося про те, що сааме робить
Держфінпослуг задля подолання наслідків фінансової кризи в системі кредитної кооперації.
Основні причини кризи
в системі кредитної кооперації
На думку Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України основних
причин виникнення кризи в системі кредитної
кооперації кілька. Зокрема:

 здійснення керівництвом кредитних спілок ризикової політики по залученню ресурсів
спілок у спекулятивні операції переважно з нерухомістю й землею;
 панічні настрої серед вкладників кредитних спілок на початку фінансової кризи спричинили масовий відтік депозитів: за період 2008—
2009 рр. кількість вкладників зменшилася на
52,3 %, з 245,3 до 117 тис. осіб, у той час як
кількість позичальників зменшилася на 24,6 %,

У 2009 році середньозважена відсоткова ставка склала:
у банківській системі
у кредитних спілках

за депозитами
12,8 %
25 %

за кредитами
17,8 %
44 %

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг. Червень 2011 р.

з 561,5 до 423,6 тис. осіб, що спричинило дисбаланс кредитного та депозитного портфелів;

 всеукраїнський статус кредитних спілок:
через недоліки законодавства порушується
принцип кооперації (неможливість проведення
загальних зборів кредитної спілки, обрання голови правління, контролюючих органів і спостережної ради), як наслідок, це призвело до масових
зловживань у керівних органах спілок — 70 % не
мали зв’язку з кредитними спілками.
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Основні принципи діяльності кредитної
спілки:

 добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки — ніхто не може бути
примушений вступати до кредитної спілки,
а виключення з членів кредитної спілки дозволяється лише у випадках, визначених статутом
спілки;
 рівноправність членів кредитної спілки — усі члени кредитної спілки мають рівні
права, в тому числі в разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового
й інших внесків;

 самоврядування — забороняється будьяке втручання в діяльність кредитної спілки,
за винятком випадків, передбачених законом;
 гласність — кредитна спілка зобов’язана
забезпечити повне та своєчасне інформування
своїх членів з питань власної діяльності, на їхнє
прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління
кредитної спілки, видавати копії документів
і витяги з них у порядку, визначеному статутом.
Дії Держфінпослуг, спрямовані на подолання наслідків фінансової кризи в системі
кредитної кооперації
З метою впровадження пруденційного нагляду за кредитними спілками, страховими компаніями та недержавними пенсійними фондами
Держфінпослуг розпорядженням від 15.07.2010
№ 585 затвердила Концепцію запровадження
пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програму розвитку
системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
Основними цілями здійснення пруденційного
нагляду є захист інтересів споживачів фінансових послуг, запобігання настанню неплатоспроможності та забезпечення фінансової стійкості
фінансових установ. З метою стабілізації ринку
кредитної кооперації та з урахуванням наслідків
фінансової кризи, що вплинула на діяльність
кредитних спілок, нових підходів до розвитку
ринку кредитної кооперації Держфінпослуг підготовила проект змін до Концепції розвитку системи кредитної кооперації та проект Плану комплексних заходів для врегулювання проблемних
питань кредитної кооперації. Метою ухвалення
нової Концепції розвитку системи кредитної кооперації та Плану комплексних заходів для регулювання проблемних питань кредитної кооперації є створення передумов для проведення комплексу реформ, які мають бути реалізовані в системі кредитної кооперації, а саме:
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 створення системи гарантування депозитних вкладів членів кредитних спілок;
 створення механізмів рефінансування КС;
 удосконалення механізмів введення тимчасової адміністрації в кредитні спілки;

 посилення відповідальності керівників
кредитних спілок за порушення законодавства;
 посилення вимог до керівників кредитних
спілок;
 розробка нової редакції Закону України
«Про кредитні спілки» та нормативно-правових
документів, які регулюють ринок кредитної кооперації;
 надання Держфінпослуг більш дієвих законодавчих можливостей щодо регулювання
ринку фінансових послуг;
 посилення

взаємодії Держфінпослуг із
правоохоронними органами.
Одним із пріоритетів роботи Комісії в 2010
році було розв’язання проблем, що виникли
в сфері кредитної кооперації. В інтересах захисту прав вкладників кредитних спілок Держфінпослуг підтримує необхідність створення в Україні Фонду гарантування депозитних внесків кредитних спілок.
Головними напрями роботи для всього сектора небанківських фінансових послуг у 2011 році
Держфінпослуг визначено: забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових послуг;
захист інтересів споживачів фінансових послуг;
здійснення заходів, спрямованих на впровадження системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та перехід на систему нагляду на основі оцінки ризиків;
удосконалення механізмів стабілізації та фінансового оздоровлення небанківських фінансових
установ, роботи тимчасових адміністрацій. Реалізація заходів, зазначених у звіті Тимчасової
слідчої
комісії
Верховної
Ради
України
з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації, дорученні Президента України від
22.02.2011 р. № 1-1/348, дорученні Кабінету
Міністрів України від 30.12.2010 р. № 768811/
1-10 щодо підтримки подальшого розвитку системи кредитної кооперації та подолання існуючих на сьогодні негативних явищ в її діяльності.
Матеріал підготовлено на основі презентації
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яку було представлено
в рамках І Міжнародного науково-практичного
форум учасників ринку кредитної кооперації
(1—4 червня 2011 р., м. Севастополь, Україна).
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

АНАЛІТИКА

Аналітичний огляд ринку кредитних спілок
за І квартал 2011 року

Рис. 1. Динаміка зміни кількості членів кредитних спілок (дані на кінець періоду)

Рис. 2. Динаміка основних сумарних фінансових показників діяльності кредитних
спілок (млн грн — на кінець періоду)

Станом на кінець І кв. 2011
року членами ВАКС були 155
кредитних спілок (далі — КС),
що на 2,6 % більше в порівняні
з І кв. 2010 року. У той же час
кількість кредитних спілок, які
знаходяться в Державному реєстрі фінансових установ, зменшилася до 652, або на 10,4 %
порівняно з І кв. 2010 року.
Динаміка кількості членів КС за
шість останніх кварталів представлена на рис. 1.
У порівнянні з І кв. 2010 року кількість членів КС зменшилася на 11,8 %. Однак, починаючи з ІІІ кв. 2010 року спостерігалося збільшення кількості членів КС, і на кінець І кв. 2011
року темпи зростання показника досягли 6,1 %. Останнє свідчить про бажання населення
співпрацювати з КС як стабільними фінансовими установами,
які задовольняють попит на
фінансові ресурси, що необхідні
населенню на різні цілі.
З початку 2010 року поступово збільшилася кількість позичальників КС. На кінець І кв.
2011 року, порівняно І кв. 2010
року, кількість позичальників у
КС зросла на 4,1 %, у той час як
у цілому на ринку кредитних
спілок України — зменшилася
на 8,3 %.
При цьому, якщо загальна
кількість вкладників кредитних
спілок у цілому по Україні на
кінець І кв. 2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом
2010 р., зменшилася на 27,1 %,
то кількість вкладників у КС за
аналогічний період зменшилася
лише на 3,8 %.
Рис. 3. Структура загального кредитного
портфеля КС, млн грн
(станом на кінець періоду)
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Рис.4. Структура сукупного портфеля прострочених
кредитів КС станом на 31.03.2011 р.

Не зважаючи на зменшення кількості членів
КС (у тому числі й вкладників), на кінець І кв.
2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом
2010 року, з ІІ кв. 2010 року спостерігається поступове зростання активів, капіталу, суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та кредитного портфеля КС (рис. 2).
За І кв. 2011 року загальна вартість активів
КС зросла на 19,6 млн грн, а темп приросту цього показника, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, склав 17 %. Сумарний капітал
КС за І кв. збільшився на 16,3 млн грн, а темп
приросту цього показника до аналогічного періоду 2010 року склав 22,4 %. Зростання загальної
вартості активів і капіталу свідчить про стабільну роботу переважної більшості КС. Цікавим
є порівняння динаміки змін показників у КС
з ринком кредитних спілок України (табл. 3).
Якщо загальні активи всіх кредитних спілок
України на кінець І кв. 2011 року зменшилися

до 2,8 млрд грн, або на 7,7 % порівняно з аналогічним періодом 2010 року, то сумарний капітал
усіх кредитних спілок України зріс до 938,2 млн
грн, або на 44,1 % порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Аналіз даних у таблицях 1 і 3
свідчить про те, що досить багато кредитних
спілок України останнім часом працюють переважно з членськими внесками, а не депозитними коштами, при цьому така тенденція не притаманна більшості кредитних спілок, які входять
до системи ВАКС-ПЗВ. Доля КС у загальній сумі
залучених усіма кредитними спілками України
внесків (вкладів) на депозитні рахунки станом
на 31.03.2011 року складала 42 %. За І кв. 2011
року КС залучили 268,5 млн грн внесків
(вкладів) членів кредитних спілок на депозитні
рахунки, або 66,1 % загальної суми залучених
кредитними спілками України внесків своїх членів.
Не зважаючи на зменшення кількості вкладників КС, загальна сума внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки КС у І кв.
2011 року продовжувала зростати. При цьому
середній розмір внеску (вкладу) члена кредитної
спілки на депозитний рахунок становив
20,4 тис. грн. У той же час, за умови незначного
збільшення кількості позичальників, порівняно
з І кв. 2010 року, загальний розмір кредитного
портфеля КС збільшився на 18,5 %. Зовсім інша
тенденція притаманна ринку кредитних спілок
України: сума внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки на кінець І кв.
2011 року склала 1,47 млрд грн, що на 24,2 %
менше, ніж на кінець аналогічного періоду 2010
року, а загальний кредитний портфель усіх кредитних спілок України зменшився на 5,8 %
і склав 2,65 млрд грн (табл. 3).

Рис.5.
Динаміка зміни вартості
сукупного кредитного
портфеля кредитних спілок
і питомої ваги
заборгованості
за неповернутими
та простроченими
кредитами.
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Таблиця 2
Сума прострочених кредитів за рівнями простороченості (млн грн)
Рівні простроченості за
кредитами в кредитному
портфелі
1-й рівень

І кв.
2010

ІІ кв.
2010

ІІІ кв.
2010

ІV кв.
2010

І кв.
2011

Динаміка І кв.
2011/І кв. 2010

35,20

44,90

31,60

32,20

31,90

-9,38

2-й рівень

17,40

17,40

19,60

15,50

14,10

-18,97

3-й рівень
Неповернені (понад 12 міс.
простроченості)

27,90

25,10

22,50

20,90

22,20

-20,4

63,30

71,80

80,80

92,30

92,40

45,97

Аналіз загального кредитного портфеля КС,
структура якого представлена на рис. 3, свідчить про збільшення вартості портфеля за І кв.
2011 року в основному за рахунок селянських і
споживчих кредитів.
У загальному кредитному портфелі споживчі
кредити склали 42,2 %, або 342,1 млн грн;
кредити на інші потреби — 24,4 %, або
197,8 млн грн; житлові кредити — 15,3 %, або
124,2 млн грн; комерційні кредити — 10,7 %,
або 87,0 млн грн; селянські кредити — 4,3 %, або
35,1 млн грн; фермерські кредити — 2,97 %, або
24,1 млн грн.
На жаль, кредитування фермерських господарств у І кв. 2011 року для кредитних спілок не
було пріоритетним напрямком діяльності, що
в першу чергу пов’язано з не урегулюванням
цього питання на законодавчому рівні, а за різними експертними даними саме фермерські господарства, у тому числі дрібні, потребують значних фінансових ресурсів для свого розвитку.
Загалом збільшення кредитного портфеля
кредитних спілок є досить позитивним явищем,
однак слід звернути увагу на той факт, що в загальному кредитному портфелі КС прострочені
та неповернені кредити складають досить значний відсоток, а саме 19,8 % кредитного портфеля. При цьому за І кв. 2011 року сума прострочених і неповернених кредитів у КС зменшилася

Рис. 6. Динаміка зміни доходів кредитних спілок-членів ВАКС
у 2010 році (млн грн — за період)

на 0,2 % і склала 160,5 млн грн (таблиця 1). Наведені нижче рисунки 4 і 5 характеризують
структуру прострочених кредитів за рівнем простроченості станом на кінець І кв. 2011 року та
дають уявлення про динаміку зміни вартості
кредитного портфеля й обсягу прострочених
і неповернених кредитів за шість останніх кварталів.
У структурі прострочених кредитів продовжують переважати кредити з терміном простроченості понад 12 місяців. При цьому їх питома
вага в загальному кредитному портфелі постійно
збільшується, що вимагає від кредитних спілок
додаткових витрат на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернутих
кредитів.
Аналіз наведеної в таблицях 1 і 2 та рисунках
4 і 5 інформації щодо прострочених і неповернених кредитів свідчить, що в загальному кредитному портфелі КС питома вага цих кредитів
складає 19,8 %, тоді як у загальному кредитному
портфелі всіх кредитних спілок України цей показник — 27,2 %.
Однак, слід наголосити на негативній тенденції щодо прострочених і неповернених кредитів.
І хоча їх сума за І кв. 2011 року трохи зменшилася (на 0,2 %), проте в порівняні з аналогічним
періодом 2010 року — зросла на 11,6 %. Крім
того, у 52 КС питома вага простроченості в кредитному портфелі вища, ніж 19,8 % (середня
по всіх членах ВАКС). У той же час 44 КС мають
питому вагу простроченості меншу, ніж 10 %.
При цьому співвідношення загальної суми прострочених і неповернених кредитів до власного
капіталу КС за період з 31.12.2009 до 31.03.2011
року зменшилося з 87,6 до 74,6 %.
Слід зауважити, що 21 КС станом на
31.03.2011 року мала недеформований РЗПВ.
При цьому сума недоформування складає в КС
від 11 тис. до 4,3 млн грн.
У 2010 році спостерігалося пожвавлення ділової активності частини КС, що підтверджувалося поступовим зростанням, починаючи з ІІ кв.
2010 року, доходів кредитних спілок після стрімкого їх скорочення в І кв. 2010 року.
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У той же час темпи падіння цього показника
в І кв. 2011 року на відміну від аналогічного періоду в 2010 році, склали лише 10 % (у І кв. 2010
року доходи КС зменшилися на 39,6 % порівняно з попереднім кварталом). При цьому можна
констатувати, що в І кв. 2011 року КС отримали
дохід у сумі 76,9 млн грн, що на 19,2 % більше,
ніж у І кв. 2010 року.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зауважити, що, починаючи з IV кв. 2009 року, спостерігаються позитивні тенденції в діяльності КС. Не
зважаючи на зменшення кількості членів кредитних спілок, загальний розмір депозитного та
кредитного портфелів збільшився. Наявна чітка
тенденція зростання активів і капіталу КС. Поступово зростає питома вага КС на ринку кредит-

ної кооперації України й по деяким показникам
(сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кількість вкладників, кількість позичальників) наближається
до 50 %.
Аналітичний огляд підготовлено фахівцями
ВАКС на підставі звітних даних членів ВАКС
і даних, оприлюднених на офіційному
веб-сайті Держфінпослуг.

ВАКС за допомогу в підготовці цього аналітичного огляду висловлює подяку Ірині Сітніковій,
фінансовому аналітику Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів».

Таблиця 1
Динаміка основних показників кредитних спілок-членів ВАКС
за період з І кв. 2009 до І кв. 2011 року

І кв.
2010

ІІ кв.
2010

ІІІ кв.
2010

ІV кв.
2010

І кв.
2011

Темпи приросту І кв.
2011/І кв.
2010, %

151

151

151

151

155

2,6

723,4

602,4

629,8

627,7

639,3

-11,6

31,4

33,7

35,3

31,1

30,2

-0,96

Кількість позичальників КС, тис. осіб (*)

149,8

151,3

154,7

155,3

155,9

4,1

Загальні активи КС, млн грн (*):

764,7

808,1

861,1

874,9

894,5

16,97

Капітал КС, млн грн

175,4

188,6

199,9

198,4

214,8

22,4

Загальні доходи КС, млн грн (**)

64,5

67,6

81,7

85,3

78,0

20,9

Загальні витрати КС, млн грн (**):

56,5

62,5

85

87,9

64,5

14,2

171,9

237,6

308,5

282

221,4

28,8

31,8

42,3

51,3

46,1

36,1

13,5

Загальний обсяг кредитного портфеля,
млн грн (*)

683,7

735,7

806,4

819,2

810,3

18,5

Загальна кількість кредитних договорів
у портфелі КС, тис. од. (*)

152,7

154,4

161,9

159,4

160,3

4,98

Загальний обсяг заборгованості
за неповерненими та простроченими
кредитами, млн грн (*)

143,8

159,1

154,4

160,9

160,5

13,2

27,1

28,8

29,8

27,9

28,2

4,1

539,7

564,9

594,4

611,9

617,7

14,4

Показники станом на кінець періоду
(*) або за період(**)
Кількість кредитних спілок-членів ВАКС
(*)
Кількість фізичних осіб, які є членами
КС, тис. осіб (*)
Кількість вкладників КС, тис. осіб (*)

Кредитний оборот у КС, млн грн (**)
Кількість кредитів, наданих КС, тис. од.
(**)

Кількість кредитних договорів, за якими
є неповернення та прострочення
строків, тис. од. (*)
Загальна вартість внесків членів КС
на депозитні рахунки, млн грн (*)

Період

* Підготовлено на підставі звітних даних членів ВАКС та даних, оприлюднених Держфінпослуг на своєму
офіційному веб-сайті.
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2 992,2
2 817,2
1 936,2
651,2

-

Загальні активи (млн грн)

Кредитний портфель КС (млн грн)

Заборгованість за простроченими
та неповернутими кредитами, млн грн

Сума внесків членів КС на депозитні рахунки
(млн грн)

Капітал (млн грн)

Кількість кредитів, наданих членам КС
(за період), од.

Обсяг кредитів, наданих членам КС (млн грн)

Внески членів КС на депозитні рахунки
(за період), млн грн

Показники за період

351,1

Кількість членів КС, які мають діючі кредитні
договори (тис. осіб)

406,3

574,8

64, 864

938,2

1 468,5

722,4

2'654,5

2'760,4

322,1

61,2

1522,4

1 565,1
84,0

652

728

-

-

-

44,1

-24,2

-

-5,8

-7,7

-8,3

-27,1

-2.7

-10,4

Темпи приросту І кв.2011/
І кв.2010

-

171,9

31,8

175,4

539,7

143,8

683,7

764,7

149,8

31,4

723,4

151

268,5

221,4

36,1

214,7

617,6

162,8

810,3

894,5

155,9

30,2

639,2

155

І кв.
2011

-

28,8

13,5

22,4

14,4

13,2

18,5

16,9

4,1

-3,8

-11,6

2,6

Темпи приросту
І кВ. 2011/
І кв. 2010

І кв.
2010

І кв. 2011

І кв. 2010

Кількість членів КС, які мають внески
на депозитних рахунках (тис. осіб)

Кількість членів КС (тис. осіб)

Кількість зареєстрованих КС

Показники станом на кінець періоду

ПОКАЗНИКИ

Кредитних спілок, які є членами ВАКС

Загалом по усіх кредитних спілках, внесених до Державного реєстру

Порівняння основних показників кредитних спілок за даними звітів за І кв. 2011року

26,9

27,9

-

24,3

25,6

42,7

37,4

46,2

20,7

І кв.
2010

66,1

38,5

55,7

22,9

42,0

22,2

30,5

32,4

48,4

49,3

42,0

23,8

І кв. 2011

Питома вага ВАКС/
України

Таблиця 3

АНАЛІТИКА
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Коментарі юридичної служби ПЗВ до листа ВАСУ щодо практики
застосування Податкового кодексу України від 02.06.2011 р. № 742/11/13-11
Коментуючи лист Вищого адміністративного суду України щодо практики застосування
Податкового кодексу України від 2 червня 2011
року № 742/11/13-11 юридична служба Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» (ПЗВ) наводить:
1. Органи Державної податкової служби та
суди в подальшому ще ретельніше перевірятимуть правомірність включення до складу витрат
підприємства витрати за господарськими договорами.

2. Суд визнає, що одного факту укладення
договору, недостатньо для включення суми сплачених коштів до складу витрат. Виконання операцій за договором повинно призводити до змін
в господарській діяльності суб’єкта: «…Таким
чином, визначальною ознакою господарської
операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків».
Детальніше про це читайте на сайті ВАКС
(новина від 16 червня).

Практичні рекомендації ВАКС і ПЗВ
щодо виконання кредитними спілками норм нової редакції Положення
про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
У зв’язку з останніми змінами в законодавстві в сфері фінансового моніторингу, ВАКС і ПЗВ
підготувала практичні рекомендації з приводу
виконання кредитними спілками норм нової

редакції Положення про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установами. Практичні рекомендації розміщено в закритій зоні сайту,
у розділі «Методичні рекомендації ВАКС».

ВАКС отримала відповідь ДПА на свій лист стосовно деяких питань
ВАКС отримала відповідь ДПА на свій лист
стосовно деяких питань, а саме:
1. Щодо визначення дати створення відо-

тою створення відокремленого підрозділу є дата
його включення до ЄДР».

кремленого
підрозділу
ДПА повідомляє:
«відповідно до статті 95 Цивільного кодексу
України відомості про відокремлені підрозділи
юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців (далі — ЄДР). Порядок включення таких відомостей визначений статтею 28
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі —
Закон № 755), який поширюється у тому числі
і на кредитні спілки.
Відповідно до частини дев’ятої статті 28
Закону № 755 державний реєстратор в день
включення відокремленого підрозділу юридичної
особи до ЄДР передає відповідні відомості до органів державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи та за відокремленого підрозділу. Відповідно до зазначених норм да-

Коментар ВАКС:
При цьому також звертаємо вашу увагу на
положення пунктів 15.1, 16.1.1, 45.2 відповідно
до статей 15, 16, 45 та статті 64 Податкового
кодексу України щодо визначення податкової
адреси відокремлених підрозділів і місця виконання податкових зобов’язань.
Окрім того, слід звернути увагу й на положення пункту 157.12 статті 157 Податкового кодексу України відповідно до якого «Право неприбуткової організації на користування пільгами
в оподаткуванні податком на прибуток виникає
після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами
державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством». Для здійснення такої
реєстрації виникає необхідність присвоєння відокремленому підрозділу коду ЄДРПОУ.

36

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Травень — червень 2011

Враховуючи викладене та з метою уникнення
подальших непорозумінь у взаємовідносинах
з органами державної податкової служби, у тому
числі під час проведення перевірок, наполегливо
рекомендуємо членам ВАКС вжити заходів для
внесення інформації про свої відокремлені підрозділи до ЄДР.
2. Щодо можливості направлення податкової інформації (в тому числі звітів, декларацій тощо) до органів державної податкової служби службами кур’єрської доставки за умовами наявності повідомлення про
вручення листа ДПА повідомляє: «Згідно
з статтею 49 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс) платнику надається право обирати один з трьох способів подання податкової
звітності: особисто платником податків або
уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв'язку
в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних
осіб у порядку. Дане право обмежується для великих і середніх підприємств, які зобов’язані подавати податкові декларації в електронній формі. У випадку подання звітності поштою відправлення здійснюється платником не пізніше ніж
за десять днів до закінчення граничного строку
звітування.
Відповідно до Порядку оформлення поштових
відправлень з вкладенням матеріалів звітності,
розрахункових документів і декларацій затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. № 799 звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про вручення. Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають поштампи, вузли та відділення поштового
зв’язку (далі — підприємства поштового зв’язку).
Підприємства поштового зв’язку несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства».
Коментар ВАКС:
Враховуючи відповідь ДПА щодо цього питання та беручи також до уваги лист Держкомпідприємництва від 30.12.2008 № 11089, в якому зазначається, що «послуги кур'єрського зв’язку не можуть розглядатися як окремий вид діяльності у сфері надання послуг поштового зв’я-

зку», для направлення податкової інформації до
органів державної податкової служби не радимо
користуватися послугами служби кур’єрської
доставки.
Щодо оформлення відряджень ДПА повідомляє «Згідно з підпункту 140.1.7 пункту 140.1
статті 140 Кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку
або є членами керівних органів платника податку, в межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення
багажу, бронювання транспортних квитків) як
до місця відрядження і назад, так і за місцем
відрядження (у тому числі на орендованому
транспорті), оплату вартості проживання
у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові
послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших
жилих приміщень, оплату телефонних розмов,
оформлення закордонних паспортів, дозволів на
в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження,
в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат.
Зазначені в частині першій цього підпункту
витрати можуть бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності
підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за
наявності посадкового талона та документа
про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих
із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у
місцях проживання, страхових полісів тощо.
Відповідно до цього підпункту Кодексу сума
добових визначається в разі відрядження:
 у межах України та країн, в'їзд громадян
України на територію яких не потребує наявності
візи
(дозволу
на
в'їзд),
—
згідно
з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
 до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи
(дозволу на в'їзд), — згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової
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особи Державної прикордонної служби України
в закордонному паспорті або документі, що його
замінює.
 за відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі,
що його замінює, сума добових не включається
до складу витрат платника податку;
 сума добових, визначена в наказі про відрядження, не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим пп. 140.1.7 пункту
140.1 ст. 140 Кодексу, а саме:
— для відряджень у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної
заробітної плати, що діяв для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року,
в розрахунку на добу;
— для відряджень за кордон — не вище 0,75

розміру мінімальної заробітної плати, що
діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.
Таким чином, платник податку при відрядженні у межах території України чи закордон
працівника підприємства може включити до
складу витрат суму добових, визначених в наказі про відрядження, яка не може перевищувати
встановлених абзацом четвертим пп. 140.1.7
пункту 140.1 ст. 140 Кодексу обмежень, за умови документального підтвердження відповідних
витрат.
При цьому, в Кодексі не зазначено, що підтвердним документом є посвідчення про відрядження з відмітками про прибуття та вибуття з місця відрядження, тобто посвідчення
про відрядження не є необов’язковим підтвердним документом, який би засвідчував
відрядження працівника підприємства».

Посадова інструкція
як ефективний правовий інструмент регулювання
взаємовідносин «роботодавець — працівник»
Серед документів, що регламентують виконання працівником своїх функцій, чи не перше
місце займають посадові інструкції. Однак, не
зважаючи на важливість для кредитної спілки
цього документа, доводиться констатувати, що
сьогодні в багатьох кредитних спілках відсутня
практика розробки посадових інструкцій. А там,
де такі документи було розроблено, при їх складанні застосовувався формальний підхід, що не
враховує специфіку діяльності кожного працівника.
Згідно зі ст. 29 Кодексу законів про працю
України (надалі — КЗпП) один із перших обов’язків підприємства-роботодавця перед своїми працівниками — роз’яснити їм їхні права й обов’язки, сформувати уявлення працівників про їхню
ділянку роботи й вимоги, що висувають до них.
З метою реалізації зазначеної функції роботодавця в кредитній спілці розробляють і затверджують посадові інструкції.
Посадова інструкція — це організаційноправовий документ, в якому встановлюються
основні завдання, обов’язки, права та відповідальність посадових осіб кредитної спілки в процесі здійснення ними своєї діяльності.
Посадові інструкції розробляють щодо кожної
посади, передбаченої в штатному розкладі кре38

дитної спілки, для таких професійних груп працівників:






керівники;
професіонали;
фахівці;

технічні службовці.
Відповідно до Листа Міністерства праці та
соціальної політики України від 03.10.2005 р.
№ 36-508 виняток можуть становити окремі керівники, правове становище яких визначено
в статуті кредитної спілки чи в Положенні про
фінансове управління (наприклад, голова правління), де зазначено основні завдання, обов’язки, права та відповідальність цих керівників.
Для
працівників
робочих
професій
(прибиральник службових приміщень, водій,
охоронець тощо) розробляють робочі інструкції.
Для розробки ефективної, практичної та легітимної посадової інструкції необхідно залучити
кількох осіб: спеціаліста з кадрових питань і безпосередньо працівника підрозділу або ж напрямку роботи, в якому працює працівник, для
якого її складають. На практиці обов’язок з розробки посадових інструкцій часто покладають
на працівників, котрі відповідають за кадрову
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роботу. Однак посадові інструкції не належать ні
відника кваліфікаційних характеристик. Серед
до документації з управління кадрами, ні до доосновних вимог можна виділити такі:
кументації з оцінки трудової діяльності. Тому,
1) інструкції повинні відображати повний
спеціаліст з кадрових питань якісно забезпечить
перелік завдань та обов’язків працівника, його
методичне керівництво та контроль за правильповноважень і відповідальності, у разі потреби
ністю оформлення посадових інструкцій, своєчамати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі
сністю їх затвердження та внесення змін, проте,
визначення;
навряд чи він зможе добре сформувати чіткі
2) посадові інструкції розробляють на основі
вимоги до працівника, адже він не знає та й не
Довідника кваліфікаційних характеристик, ураможе знати всіх нюансів роботи на кожному
ховуючи специфіку кредитної спілки (штат-ний
конкретному робочому місці. Лише керівник
розпис й інше), при цьому завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної хаспроможний визначити, які завдання має вирірактеристики тієї чи
шувати працівник для
іншої посади, можуть
досягнення цілей, поставлених перед підрозді- ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ РОЗРОБЛЯЮТЬ бути розподілені між
окремими виконавцями
лом і кредитною спілкою
ЩОДО КОЖНОЇ ПОСАДИ,
або коло завдань та обов цілому.
ПЕРЕДБАЧЕНОЇ В ШТАТНОМУ
Основою для розров’язків окремих працівбки посадових інструників
може бути розшиРОЗКЛАДІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.
кцій є такі нормативні
рене з дорученням їм
документи:
робіт, передбачених для
1. Довідник кваліфікаційних характеристик
різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності,
професій працівників, затверджений наказом
Міністерства праці та соціальної політики Україкваліфікації;
ни від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Довід3) усі посадові інструкції повинні бути взаєник кваліфікаційних характеристик), що є збірмопов’язаними, аби не допускати дублювання
ником описів професій, систематизованих за
в роботі працівників.
видами економічної діяльності. Довідник кваліДо посадових інструкцій не можна включати
фікаційних характеристик є нормативним докуположення, що обмежують права та соціальні
ментом, обов’язковим з питань управління пергарантії працівника, надані йому трудовим засоналом на підприємствах, в установах і органіконодавством. Якщо ж такі умови прямо чи опосередковано все-таки буде включено, то вони
заціях усіх форм власності й видів економічної
вважатимуться недійсними. Крім того, у разі
діяльності. Професії в Довіднику кваліфікаційвнесення змін до чинного трудового законодавних характеристик приведені у відповідності до
ства, що порушують положення інструкції, її має
Класифікатора професій.
бути приведено у відповідність до цих змін.
2. Класифікатор професій ДК 003:2010 заТекст посадової інструкції має бути стислим,
тверджений наказом Держспоживстандарту
точним, логічно послідовним і не допускати різУкраїни від 28 липня 2010 р. № 327 (надалі —
них тлумачень. При викладенні тексту слід докласифікатор професій).
тримуватися правил правопису, використовую3. Кодекс законів про працю, Закон України
«Про охорону праці» від 14.10.1992 р., Закон
чи стиль ділового мовлення, притаманний службовим документам. При цьому має бути забезпеУкраїни «Про відпустки» від 15.11.1996 р. та інші нормативні акти трудового законодавства.
чено єдиний підхід до побудови, структури та
викладення змісту документа.
Також основою для складання посадових інструкцій є, наприклад, такі документи, як стаОскільки текст посадової інструкції має різні
змістові аспекти, його, звичайно, ділять на струтут кредитної спілки та наявна кадрова документація: трудовий договір, положення про докуктурні елементи — розділи, підрозділи, пункти,
підпункти, які нумерують арабськими цифрами
ментообіг у кредитній спілці, положення про фіта друкують з абзацу.
нансові послуги кредитної спілки, наказ про розКожне закінчене положення чи вимогу посаподіл обов’язків між працівниками кредитної
дової інструкції слід оформляти як окремий
спілки, положення про структурний підрозділ
структурний елемент, щоб мати можливість по(філію), наказ про внесення змін до посадової
силатися на нього.
інструкції тощо.
Текст посадової інструкції може включати
Загальні вимоги до змісту та форми посадопереліки, таблиці, рисунки, посилання, виноски,
вих інструкцій передбачені пунктами 6 та 7 До-

39

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

примітки, скорочення, умовні позначення, прикУ заголовку посадової інструкції наводять
лади виконання робіт й інші елементи, а також
таке:
додатки.
1. Найменування кредитної спілки. НайменуПосадова інструкція повинна мати свою логівання має відповідати найменуванню, зазначечно впорядковану структуру та містити такі
ному в установчих документах кредитної спілки.
основні розділи: «Загальні положення», «ЗавПри цьому не допускається довільне скорочення
дання та обов’язки», «Права», «Відповідальність»,
найменування — слід користуватися скорочен«Повинен
знати»,
«Кваліфікаційні
вимоги»,
ням, зафіксованим у статутних документах.
«Взаємовідносини (зв’язки) за посадою», а також
2. Повне найменування посади. При цьому
«Обмеження щодо зайняття посади» в працівнинайменування посади, як нововведеної, так і
ків, для яких встановлена матеріальна відповівже існуючої, має відповідати професійному
найменуванню роботи, передбаченому Класифідальність.
катором професій. Прізвище, ім’я та по батькові
Однак це не означає, що в посадовій інструкпрацівника в заголовку посади не вказують.
ції, яку розробляє кредитна спілка, обов’язково
3. Повне найменування структурного підрозмають бути наявні всі зазначені розділи. Наприділу. Назва структурноклад, для відображення
го підрозділу має відповзаємозв’язків за посавідати назві, закріпледою за необхідності моДО ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ
ній у статуті кредитної
жна обмежитися посиНЕ МОЖНА ВКЛЮЧАТИ ПОЛОЖЕННЯ,
спілки чи в окремо заланням на інший локаЩО ОБМЕЖУЮТЬ ПРАВА
твердженому документі,
льний нормативний акт
кредитної спілки, де
ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКА, про структурний підрозділ.
взаємовідносини
між
НАДАНІ ЙОМУ ТРУДОВИМ
4. Основні дані про попрацівниками та зв’язки з іншими підрозділасаду, сферу діяльності
ЗАКОНОДАВСТВОМ.
ми може бути викладепрацівника,
найменуно детально. Посадова
вання підрозділу, де
інструкція є своєрідним локальним нормативпрацює працівник, порядок призначення на
ним документом кредитної спілки. Посадові інпосаду та припинення виконання посадових
струкції затверджують наказом керівника
обов’язків, безпосередню підпорядкованість,
(голови правління). Тому, у правому куті першої
перелік основних законодавчих актів, інших масторінки посадової інструкції розташовані слово
теріалів, якими керується в роботі працівник,
«Затверджено», номер і дата наказу про затверпорядок заміщення інших працівників на період
дження, підпис керівника про її затвердження,
їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хворовказано посаду, ініціали та прізвище керівника,
ба,
інші
поважні причини), а також хто заміщує його,
а також дату затвердження та номер відповіднонеобхідно вказувати в розділі «Загальні полого наказу.
ження».
Зміни та доповнення до посадових інструкЗа необхідності в цьому розділі вказують, що
цій вносять також наказом керівника, причому
працівник є посадовою особою з ненормованим
такі зміни допускають лише за згодою працівниробочим днем або що на працівника покладаєтька, інакше це вважатиметься односторонньою
зміною умов трудового договору та примусовою
ся повна матеріальна відповідальність.
працею з боку керівництва. Виняток з останньоУ пункті 5.3 Вимог до програмного забезпего правила — це зміна істотних умов праці в
чення та спеціального технічного обладнання
процесі змін в організації виробництва і праці,
кредитних спілок, пов’язаного з наданням фіале запровадження таких змін можливе лише з
нансових послуг, що затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
дотриманням передбаченої законодавством процедури (одним з етапів такої процедури є попефінансових послуг України від 3 червня 2005
редження працівника про зміни, що запровароку № 4122, є норма про те, що в посадових
джуються, не пізніше ніж за два місяці до їх заінструкціях працівників, які мають доступ до
провадження (ч. 3 ст. 32 КЗпП)).
програмного й технічного забезпечення комплеНе потребує згоди працівника внесення до
ксної інформаційної системи, повинні бути регпосадової інструкції змін, обумовлених зміною
ламентовані їхні відповідні обов’язки та відповіназви кредитної спілки, структурного підрозділу
дальність. Тому в розділі «Загальні положення»
або посади.
посадової інструкції таких працівників слід вка-
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зувати про наявність доступу до програмного й
муватися правил протипожежної безпеки й охотехнічного забезпечення комплексної інформарони праці; використовувати засоби попереційної системи.
дження працівників кредитної спілки та відвідуРозділ «Завдання та обов’язки» є найбільш
вачів у випадку загрози виникнення або виникінформативним, оскільки він містить в собі коннення надзвичайних ситуацій.
кретний перелік видів робіт, котрі повинен виУ разі, коли в кредитній спілці є певний вид
конувати працівник. Це найважливіша частина
інформації з обмеженим доступом, бази персопосадової інструкції.
нальних даних і працівник, для якого складаєтьПроте, попри прямі посадові обов’язки та
ся посадова інструкція, при виконанні своїх посадових завдань матиме доступ до такої інфорзавдання, існує ряд загальних законодавчих вимації, то, враховуючи вимоги законів України
мог і вимог, що стосуються внутрішнього трудо«Про інформацію», «Про захист персональних
вого розпорядку кредитної спілки.
даних»,
в розділі «Завдання та обов’язки» слід
Тому, в розділі «Завдання та обов’язки» необвказати,
що працівник зобов'язаний не поширюхідно вказувати, що працівник зобов’язаний довати
інформацію
з обмеженим доступом (контримуватись правил внутрішнього трудового
фіденційну
інформацію),
дотримуватися встановлерозпорядку та не залишати у робочий час своє
них
у
кредитній
спілці
регламентів,
вимог та праробоче місце без дозволу
вил,
що
передбачають
керівництва кредитної
режими
доступу,
порядок
спілки;
систематично
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА
створення,
обробки,
обліку
підвищувати свою кваЗІ ЗМІСТОМ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ
та
зберігання
докуменліфікацію; раціонально
тів, що містять таку інВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ
й ефективно організовуформацію. Також до
вати працю на робочоНА РОБОТУ, ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ
цього
слід додати, що
му місці; виконувати та
працівник
не повинен
НА ІНШУ ПОСАДУ ЧИ В ПРОЦЕСІ
дотримуватись
норм
розголошувати
інфорділової поведінки, етики
РОБОТИ НА ПОСАДІ, ЯКЩО
мацію
кредитної
спілки,
професійних відносин.
яка стала йому відома
ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ НЕ БУЛО
Крім того, у цьому
під час здійснення своїх
розділі
визначається
РОЗРОБЛЕНО СВОЄЧАСНО.
повноважень.
перелік видів робіт, з
Враховуючи те, що креяких складаються викодитна
спілка є суб’єктом
нувані функції. При встановленні видів робіт
фінансового
моніторингу,
то
згідно
із Законом
слід визначати їх за організаційно-правовими
України
«Про
запобігання
та
протидію
легалізації
ознаками: керує, затверджує, здійснює, органі(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
зовує, розглядає, виконує, забезпечує, контрошляхом,
або
фінансуванню
тероризму»,
лює, бере участь, готує тощо.
в
посадовій
інструкції
необхідно
зобов’язувати
Також, необхідно звернути увагу, що ст. 13
працівника дотримуватися вимог діючого закоЗакону України «Про охорону праці» передбаченодавства України, спрямованих на запобігання
но, що роботодавець забезпечує функціонування
та протидію запровадженню в легальний обіг
системи управління охороною праці, а саме роздоходів,
одержаних злочинним шляхом, та спряробляє та затверджує положення, інструкції, інмованих
на боротьбу з фінансуванням тероризші акти з охорони праці, що діють у межах крему;
виконувати
правила та програму здійснення
дитної спілки, та встановлюють правила викофінансового
моніторингу,
встановлені в кредитнання робіт і поведінки працівників на території
ній
спілці
та
брати
участь
у відповідних навчакредитної спілки відповідно до нормативнольних
заходах.
правових актів з охорони праці, забезпечує безоУ розділі «Права» дають визначення та навоплатно працівників нормативно-правовими акдять
делеговані працівнику повноваження,
тами з охорони праці.
за
допомогою
яких працівник має забезпечувати
З метою виконання цієї вимоги та з врахув
процесі
своєї
діяльності виконання покладених
ванням того, що саме посадову інструкцію вруна
нього
завдань
та обов’язків. Наприклад, ухвачають під розписку працівникові й вона є оболювати
певні
рішення,
погоджувати проекти
в’язковою для виконання, в посадовій інструкдокументів,
підписувати
документи
конкретних
ції, в розділі «Завдання та обов’язки», необхідно
видів,
вносити
пропозиції
з
відповідних
питань,
передбачати, що працівник повинен знати нородержувати необхідну для виконання своїх зами законодавства про охорону праці та дотри-
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вдань інформацію від відповідних підрозділів,
давати розпорядження, вказівки та контролювати їх виконання тощо. Крім того, надають права, які передбачені нормами трудового законодавства України.
Так, наприклад, на створення здорових і безпечних умов праці, на оплату праці не нижче
встановленого державою мінімального розміру,
на відпочинок, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на матеріальне забезпечення в разі хвороби,
повної або часткової втрати працездатності, на
матеріальну допомогу в разі безробіття, на право
звернення до суду для вирішення трудових спорів.
Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить
норми, які стосуються рівня освіти, кваліфікації,
досвіду, спеціалізації, достатніх для повного й
якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці. Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи працівника та
межі його особистої відповідальності за результати діяльності й виконання робіт. Показниками
оцінки роботи є рівень якості та своєчасність
виконання посадових завдань та обов’язків. Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, за несанкціонований доступ до комплексної інформаційної системи надання кредитною спілкою фінансових послуг, розголошення чи поширення
іншим чином конфіденційної інформації кредитної спілки та її членів, яка була йому довірена
або стала відомою в зв’язку із виконанням трудових обов’язків; матеріальна відповідальність,
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці тощо.
У розділі «Повинен знати» вказують той обсяг знань, якими необхідно володіти працівнику
для зайняття відповідної посади. Так, зокрема, в
посадовій інструкції слід передбачити, що працівник повинен знати законодавчі та нормативно-правові акти в сфері своєї діяльності; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи
трудового законодавства; правила та програми
здійснення фінансового моніторингу, встановлені в кредитній спілці; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони
праці й протипожежного захисту тощо.
Розділом «Обмеження щодо зайняття посади» можуть передбачатися застереження щодо відсутності судимості за злочини в сфері господарської діяльності, службової діяльності, внаслідок чого відбувається позбавлення права
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обіймати певні посади чи займатися певним видом діяльності. У Розділі «Взаємовідносини
(зв'язки) за посадою» визначають:

 коло основних взаємозв’язків працівника
з працівниками свого й інших структурних підрозділів;
 строки отримання та надання взаємообумовленої інформації;
 порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.
Логічним завершенням посадової інструкції
є підпис працівника (так звана віза ознайомлення), що є письмовим підтвердженням факту доведення до його відома положень посадової інструкції та його згоди керуватися нею при виконанні своїх обов’язків. Віза ознайомлення включає підпис працівника, його розшифровку та
дату ознайомлення. Їй має передувати запис: «З
посадовою інструкцією ознайомлений». З однією
посадовою інструкцією можуть бути ознайомлені
кілька працівників, якщо вони обіймають одинакові посади та здійснюють тотожні функції.
Ознайомлення працівника зі змістом посадової інструкції відбувається під час прийняття на
роботу, при переведенні на іншу посаду чи в
процесі роботи на посаді, якщо посадову інструкцію не було розроблено своєчасно. Організовує
ознайомлення з посадовою інструкцією працівник, який визначений керівництвом підприємства. Строк зберігання посадових інструкцій не
визначено, але він не може бути меншим, ніж
три роки, після їх заміни новими або звільнення
працівника. Виходячи з зазначеного, можна зробити висновок про те, що посадова інструкція є
ефективним правовим інструментом регулювання взаємовідносин «роботодавець — працівник».
У ній чітко визначені вимоги до певних посадових осіб, вона забезпечує раціональний розподіл
обов’язків між працівниками, унеможливлює
суб’єктивну оцінку діяльності працівника, а також вона є твердим нормативним підґрунтям
для застосування до працівника заходів впливу
та заохочення.
Юлія КОВАЛИШИН, юрисконсульт,
м. Тернопіль
За підготовку цього матеріалу ВАКС вдячна
фахівцю й адвокату Віталію Бойчуку.
До Виконавчої дирекції зверталися члени
ВАКС з приводу розробки примірних посадових
інструкцій робітників кредитних спілок. Наразі
пропонуємо членам ВАКС при підготовці посадових інструкцій використовувати положення цієї
статті.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Звітно-виборчі конференції обласних асоціацій
кредитних спілок: ЧОАКС й АКСХО
Чернігівська обласна асоціація
кредитних спілок
Чернігівська обласна асоціація кредитних
спілок 23 червня 2011 р., у м. Чернігів, у приміщенні кредитної спілки «Моя родина», провела
Звітну виборчу конференцію.
На зборах билу присутні 87 % членів Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок
(ЧОАКС), а саме представники 7 кредитних спілок з 8 кредитних спілок-членів ЧОАКС.
Порядок денний конференції:
1. Звіт Правління ЧОАКС про проведену роботу.
2. Звіт Ревізійної комісії ЧОАКС.
3. Обрання Голови правління ЧОАКС.
4. Обрання Голови ревізійної комісії ЧОАКС.
5. Доведення інформації про стан справ на
ринку кредитної кооперації України.
6. Заповнення анкети на виконання Резолюції ХІ Конференції ВАКС за темою «Ключові питання реформування національної системи кредитної кооперації».
7. Різне.
У конференції взяв участь представник виконавчої дирекції ВАКС, директор з регіонального
розвитку Олексій Волотовський, який надав інформацію по п’ятому питанню порядку денного.
Конференція обрала нового голову Правління
Чернігівської обласної асоціації кредитних спілок — Маковій Олену Аркадіївну, яка є головою
правління кредитної спілки «Моя родина». Учасники Конференції подякували попередній голові
правління ЧОАКС Пилипенко Валентині Миколаївні (обіймала цю посаду з 2009 до 2011 року) за
плідну роботу. Жвава дискусія розгорнулася навколо анкети щодо ключових питань реформування національної системи кредитної кооперації. По деяким питанням анкети учасники конференції проводили голосування, що свідчить

про демократичні принципи управління в Чернігівській обласній асоціації кредитних спілок.
Асоціації кредитних спілок
Хмельницької області
У м. Хмельницький, в приміщенні кредитної
спілки «ЛЕПТА», 29 червня 2011 р., відбулася
чергова звітно-виборча конференція Асоціації
кредитних спілок Хмельницької області (АКСХО).
У заході взяли участь 8 кредитних спілок із 12
представлених в АКСХО.
Порядок денний конференції:
1. Новини на ринку кредитних спілок України.
2. Заповнення анкети на виконання Резолюції ХІ Конференції ВАКС за темою «Ключові питання реформування національної системи кредитної кооперації».
3. Звіт про проведену роботу в звітному періоді органами правління.
4. Вибори Голови правління АКСХО.
5. Вибори членів правління АКСХО.
6. Вибори Голови ревізійної комісії АКСХО.
7. Вибори членів ревізійної комісії АКСХО.
8. Різне.
У конференції взяв участь представник виконавчої дирекції ВАКС, директор з регіонального
розвитку Олексій Волотовський.
Жваву дискусію викликала анкета. При цьому особливо гостро обговорювали тему створення саморегулівної організації.
Під час дискусії кожен голова правління висловився з цього приводу. Результати обговорення узагальнили й лише тоді відповіли на питання, що є в анкеті. На жаль, учасникам конференції не вистачило часу, щоб приділити увагу
всім питанням порядку денного, тому другу частину засідання вирішили провести протягом
наступних двох тижнів.

У кредитній спілці «Нарцис» відбулися загальні збори
У КС «Нарцис» (м. Хуст, Закарпатська обл.),
до 10-річчя кредитної спілки, 10 травня 2011 р.,
відбулися загальні збори членів кредитної спілки. Під час цього заходу, відповідно до порядку
денного, було заслухано й затверджено звіт спостережної ради, правління, кредитного комітету,
ревізійної комісії, аудиторський висновок, яким

затверджена річна діяльність КС, розглянуто
бюджет КС на 2010 фінансовий рік, заслухана
інформація про зміни до статуту, порядку розподілу доходу та покриття збитків у КС, положення про правління КС тощо.
На загальних зборах КС був присутній представник ВАКС — Оксана Бізенкова.
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Кредитна спілка — «чарівна паличка»
//Удосконалюємо середовище проживання
В одній з останніх книг («Анаста») російського письменника-філософа Володимира Мегре,
автора серії романів «Кедри Росії, що дзвенять»,
героїня Анастасія, мудра, праведна, жінказагадка, яка бажає нам миру, добра й процвітання, взаєморозуміння, любові та щастя в Новій цивілізації — Родовому Маєтку, називає один
із шляхів земного благоденства, що не вимагає
витрат, — удосконалення середовища проживання.
Спочатку цей тезис може показатися мудрованим. Але під час робочого дня, коли спілкуюся з членами нашої кредитної спілки «Єднання через Природний Закон» (на ринку фінансових послуг України успішно працює вже
вісім років), я зрозумів: так, ми саме цим і займаємося! Можливо тільки не в повну силу наших можливостей і суспільних потреб і не в повному єднанні й багатоманітності протилежностей. Адже що таке середовище проживання?
Це місце, де ми живемо, працюємо, відпочиваємо, навчаємося, спілкуємося. Це — наш дім, де
ми щодня плануємо майбутнє, де зростають наші діти, онуки, правнуки, де ми ходимо в Божий
храм, осягаємо закони всесвіту. Це — зосередження нашого земного життя, життя, яке зараз
так потребує звільнитися від скверни, від антисуспільних і антирозумних проявів, у повсюдному захисті від кричущої крадіжки над Землею.
Але ми дозволяємо собі бути собою, а іншим —
бути іншими.
Покажу це на прикладі одного мого робочого дня в нашій касі взаємодопомоги — кредитній спілці. Відразу після відкриття офісу першою
прийшла поважна вже немолода жінка:
— Миколаю Васильовичу, хочу поповнити
мій невеликий вклад; от, зекономили з двох зарплат тисячу гривень. Ми цього місяця можемо
й без цих грошей прожити а комусь вони зараз
дуже потрібні.
— Дякую Вам, Надіє Миколаївно, за розуміння ситуації.
Раптом дзвонить телефон…
— Миколаю Васильовичу, виручайте, заради Бога! «Полетів» зубний міст, їсти не можу. Я ж
майже вісім років з вами в кредитній спілці,
і перший раз не вкладаю, а беру гроші.
— Олександре Михайловичу, — впізнаю
співбесідника по голосу, — Вам скільки? Дві тисячі? Можете отримати хоч зараз.
— Дякую, їду.
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Заходять до офісу фермери:
— Вітаємо, Миколаю Васильовичу. Ми —
фермери. Юрій Володимирович і Сергій Володимирович. Пам’ятаєте таких? Виручайте, будь
ласка. Потрібно придбати елітне насіння для посівної, паливно-мастильні матеріали, корів і поросят, та й автомобіль РАФ терміново потрібен…
По п’ятдесят тисяч просимо місяців на 8—10.
Продамо врожай — і повернемо кредити.
— Я думаю, кредитний комітет ухвалить
позитивне рішення, — відповідаю дружелюбним
співбесідникам, людям, котрі вміють обережно
використовувати свої гроші й по-хазяйськи ощадливі. З такими людьми співпрацювати — одне
задоволення.
Чергові наші друзі — літнє подружжя:
— Будь ласка, візьміть п’ять тисяч — збираємо онуку на навчання в Гарварді. Зараз він
у дев’ятому класі, відмінник. Ми четвертий рік
накопичуємо гроші…
Пощастило хлопцю з бабусею й дідусем! —
усміхаюся активним цінитель послуг нашої кредитної спілки. — Будьте з нами.
Трохи згодом звернулася до мене молода
дівчина, Антоніна Миколаївна, яка приїхала
з м. Дніпропетровськ на вихідні до батьків:
— Я з великими труднощами забрала свій
вклад у банку… Бабуся порадила відкрити депозит у вашій кредитній спілці, але дозвольте поставити Вам кілька питань…
— …Дякую за відповіді. Вони переконали
мене відкрити депозит на п’ять років під 24 %
річних.
У кредитний комітет заходить ветеран Марганецького гірничо-збагачувального комбінату,
Володимир Миколайович:
— Завдяки вашій кредитній спілці ми з дружиною змогли навчати свою дочку в Академії,
спадок переоформили, а тепер от просимо оформити кредит на навчання сина в інституті, адже
у вас немає першого внеску, комісій, касового обслуговування, прихованих відсотків,
а це також економія нашого сімейного бюджету.
— Документи підготували? — питаю.
— Так, будь ласка, подивіться.
— Усе добре. На навчання в нас і відсотки
по кредиту значно нижчі. За рік переплата по
кредиту з 1 000 грн становить усього лише 190
грн при щомісячному погашенні тіла кредиту й
відсотків.
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Я їм запропонував почекати кілька хвилин,
поки кредитний комітет підготує договір.
Член кредитної спілки (вже сім років користується нашими послугами), у минулому заступник міського голови, Слінченко Володимир Юрійович, який всіляко сприяв мені в становленні
спілки, у поширенні зони її впливу, у рекламі
наших взаємостосунків із партнерами й організаціями, попросив терміново вісім тисяч гривень для розвитку своєї справи.
— Так ви обслугуєте мене?
— Ви ще й сумніваєтеся? Навіть якби в касі
не було грошей, ми б виручили Вас, завдяки нашим дружелюбним засновникам.
Далі — дзвінок до Держфінпослуг України,
консультація з керівництвом нашої Всеукраїнської асоціації, робота з клієнт-банком, вирішення
питань з колекторською компанією, Всеукраїнським бюро кредитних історій, робота з юридичним відділом, який очолює юрист Людмила
Вовк, відділом безпеки, розгляд документів по
кредиту на кредитному комітеті (голова Горетая
Анжеліка Станіславівна), консультація з астрологом. А в електронній поштовій скрині кредитної
спілки сім нових листів, потрібно оновлення сайту й, звісно, необхідно підготуватися до відрядження на черговий семінар Держфінмоніторингу в м. Києві, а також отримати звіт про виконану роботу за день від усіх (п’яти) філій, у тому
числі від одного з успішних відділів Томаківського регіону, старшого керівника Гуразди Наталії
Анатоліївни, підписати касові документи й запланувати візит до екс-головного редактора газети «Марганчанка» Віри Павлівни Хвостик і лікаря Дубовик Ірини Всеволодівни, якій вже
складно виходити з дому, і почути рідний голос
дружини Валентини: «Уже восьма година вечора, ми чекаємо на тебе вдома…».
І ось у такому ритмі цілий день. Хтось купує
телевізор або холодильник, інші роблять автономне опалення, облаштовують теплиці, саджають
сади й виноградники, розширюють пасіку, відкривають фірму чи ремонтну майстерню, роблять євроремонт у квартирі або їдуть до моря
відпочивати й оздоровлюватися тощо.
І ми намагаємося всім піти на зустріч, задовольнити всі потреби людей, котрі віддали перевагу нашій кредитній спілці, адже сьогодні взяти кредит дуже вигідно й причина для цього, на
наш погляд, одна — дорожчає практично все
й легко перекриває відсотки по кредиту!
Кредитні спілки — організації неприбуткові,
оскільки засновані фізичними особами, професійними об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задовольнити поточні потреби чле-

нів кредитної спілки у взаємному кредитуванні
й надати фінансові послуги за рахунок об’єднання їхніх же коштів.
Від банків кредитні спілки відрізняються
тим, що мета діяльності перших — отримати
прибуток, а інших — надати фінансові послуги
для членів кредитної спілки, в якій вони й вкладники, і позичальники.
Проте не обійшлося без кредитних спілок«однодневок», в яких виникли проблеми; головним чином тому, що були слабо підготовлені кадри, відповідно, вони не мали професійних знань
і досвіду в частині кредитування, не зуміли вчасно відреагувати на ситуацію в світі фінансів,
прагнули нажити капітал моментально та без
особливих зусиль, а значить — обманним шляхом.
Але чому тоді кредитні спілки часто справедливо називають касами взаємодопомоги,
«чарівними палочками»? Головне — це те, що
в ситуації перерозподілу економічного й фінансового ринків, яка затягнулася, кредитні спілки
виявилися менш вразливими. Вони безперервно
продовжують кредитувати населення. І ще не
менш важлива обставина на користь кредитних
спілок: у нас по спрощеній схемі можна отримати невеликий кредит на суму від 100 грн — до
зарплати, що дуже виручає родини з невеликим
бюджетом.
Класична кредитна спілка «Єднання через
Природний Закон» уникла «проколів», адже завжди невідступно слідує принципам:




дружелюбності й високої довіри;





переконлива й правдива інформація;

індивідуальний підхід до кожного з майже
3 200 членів спілки;
оперативність і конфіденційність;

необхідна професійна підготовка співробітників і персоналу;



бездоганна репутація.
Високою оцінкою наших заслуг є те, що кредитну спілку «Єднання через природний закон» визнали Міжнародним економічним
рейтингом і присвоїли статус «Підприємство
року-2010», а також вручили орден «Почесний хрест» і сертифікат «Директор року2010».
Наша кредитна спілка намагається допомогти родинам з низькими доходами менш болюче
переносити кризові ситуації, більш раціонально
планувати своє майбутнє, ефективно допомагати один одному й перетворювати невеликі грошові суми на користь свого дому, уникаючи боргів. Таким чином, ми сприяємо вдосконаленню
середовища проживання, прислухаємося до
45

Травень — червень 2011

порад таємничої Анастасії й голосу Розуму.
Комфортні стосунки й безконфліктне управління, процес якісних фінансових послуг — результат нашої професійної роботи.
І цьому допомагали й допомагають наші партнери: Канадська програма зміцнення кредитних спілок в Україні та міжнародне агентство
розвитку (CIDA), програма ТАСИS і СNF (CША), у
тому числі п’ять волонтерів, які відвідали наше
місто Марганець, навчання персоналу спілки в
Польщі (Варшава, 2004 р., Сопот, 2005 р., Краков, 2006 р.), Росії (Москва, 2008 р.), Німеччині
(Хаус-Дюссе, 2010 р.), а також майже щоквартальні навчальні семінари в Києві, ІваноФранківську, Одесі, Дніпропетровську, Харкові,

Кам’янець-Подільську тощо. Ми намагаємося
дотримуватися думки: головне — все робити
від душі й з любов’ю, і може не завжди так, як
вважаєш правильним.
І допоможе нам Господь Бог.
Микола ТРІФОНОВ,
засновник Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок,
засновник і голова ревізійної комісії
Асоціації кредитних спілок Дніпропетровської області, засновник і голова правління
кредитної спілки «Єднання через природний
закон»

Щоквартальна сума
видачі кредитів
з 1 січня до 1 квітня
2011 р.

Зростання членів
кредитної спілки
з січня до квітня
2011 р.

4 000
3 900
3 800
3 700
3 600
3 500
3 400

Особи

3 300
3 200
3 100
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Кві.11

Бер.11

Лют.11

Січ.11

Грг.10

Лис.10

Жов.10

Вер.10

Сер.10

Лип.10

Чер.10

Кві.10

Тра.10

Бер.10

Лют.10

Січ.10

3 000
За даними кредитної
спілки «Єднання через
природний закон»

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

