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ВІД ЗАСНОВНИКІВ ВИДАННЯ

П

ротягом липня сталося кілька важливих
подій, що стосуються діяльної
кредитних спілок як України,
так і всього світу.
Зокрема, в Швейцарії відбулася конференція WOCCU (24—
27 липня), на якій українські
кредитні спілки представляла
делегація з 18 осіб — голів правлінь і співробітників кредитних
спілок, а також керівників об’єднань кредитних спілок.
Про цей захід, найцікавіші
його сесії та вручення головою
правління львівської кредитної
спілки «Анісія» ордену Андрія
Перво-званного ІІ ступеня президенту
«Каси
Крайової» (Польща) Гжегошу Бієрецькому (члену дорадчого коміте-

ту «Програми захисту вкладів»)
читайте на сторінках видання.
Серед українських подій варто виокремити такі: Державна
комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України
оприлюднила проект Концепції
розвитку системи кредитної
кооперації та проект розпорядження, що стосується встановлення плати за видачу ліцензій. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок звернулася до
регулятора з відповідними листами, де висловила зауваження
й пропозиції до цих проектів
від частини ринку (членів асоціації).
Також відбулося кілька чергових засідань Державної комісії
з регулювання ринків фінансо-

вих послуг, в яких взяли участь
представники ВАКС.
Що стосується навчання, то
УОКС і ВАКС за підтримки ОКС
«ПЗВ» і проекту «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості» GIZ/DGRV провели круглий стіл-практикум
«Кредитування енергоощадних
технологій як шлях до добробуту спілчан і кредитних спілок».
Крім того, відбулися певні
зміни в законодавстві, щодо
яких аналітики ВАКС, ПЗВ
й аудиторської фірми «АВС —
Центр» надали роз’яснення та
рекомендації.
Підсумувала діяльність кредитних спілок за перше півріччя
2011 року «Програма захисту
вкладів» (щодо своїх учасників)...

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.
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«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

ДЕРЖФІНПОСЛУГ ОПРИЛЮДНИЛА ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ.
ВАКС ПОДАЛА ЗАУВАЖЕННЯ

Д

ержавна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднила
проект нової редакції Концепції
розвитку системи кредитної
кооперації. Ця Концепція визначає стратегічні напрями
державної політики в сфері
кредитної кооперації й передбачає внесення змін до чинного
законодавства. Зокрема, в Концепції перераховані проблеми,
що наразі є на ринку кредитних
спілок. При цьому зазначено:
«На сьогодні пріоритетом є захист інтересів споживачів фінансових послуг на ринку кредитної кооперації. Пріоритетність зазначеного напряму роботи означає вжиття невідкладних та реальних кроків щодо
усунення порушень конституційних прав громадян на збереження, заощадження та повернення коштів, які були вкладені
в кредитні спілки. Певна частина кредитних спілок з метою

підтримки ліквідності, утримання фінансової стабільності та
підвищення рівня захисту членів кредитних спілок, а також
задля здійснення кредитування
особливо вразливих в умовах
кризи категорій позичальників
потребує рефінансування.
На відміну від банків та їхніх вкладників, в Україні не
передбачено механізму відшкодування громадянам коштів,
внесених у кредитні спілки у
вигляді внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні
рахунки. Ця Концепція розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації» від 22 червня
2011 року № 580-р.».
Також у Концепції наведено
мету й строки її реалізації, шляхи та засоби розв’язання проблем, які наявні на ринку кредитних спілок, очікувані резуль-

тати, обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів і джерела фінансування. З
повним текстом нової редакції
Концепції ознайомлюйтеся на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг (нови-на від 11 липня
2011 р.).
У свою чергу, Всеукраїнська
асоціація кредитних спілок
(ВАКС), обласні асоціації й учасники ринку вважають, що запропонований проект потребує
суттєвого доопрацювання й наголошують на необхідності напрацьовувати подібні документи шляхом ведення професійного та відкритого діалогу із залученням представників ринку,
незалежних експертів і науковців, враховувати пропозиції та
зауваження ринку, які базуються на багаторічному практичному досвіді роботи.
Відповідно, ВАКС направила
до Держфінпослуг свої зауваження й пропозиції, які ми наводимо в таблиці:

Положення проекту Концепції розвитку
системи кредитної кооперації, запропонованої розробником

Зауваження та пропозиції ВАКС

«З метою реалізації Концепції необхідно:
розробити проект Закону України «Про
кредитні спілки» у новій редакції на основі
цієї Концепції, забезпечивши в обов'язковому порядку введення норми щодо створення та механі змі в дія льності Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок. А також встановити, що
загальні збори членів кредитної спілки вважаються правомочними, якщо на них присутні особисто більше половини вкладників
кредитної спілки;»

Пропонуємо положення виключити.
Залишається незрозумілим, чим викликана необхідність розробки Закону
України «Про кредитні спілки» у новій редакції за умови, що на розгляді
Верховної Ради України уже знаходиться ухвалений у першому читанні законопроект № 2256 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань діяльності системи кредитної кооперації».
Більш того, така пропозиція суперечить змісту пунктів 1 і 2 Плану заходів
щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 580-р.
Щодо участі в загальних зборах. Участь у зборах є правом, а не обов’язком
члена кредитної спілки. Головне, щоб член був належним чином повідомлений
про час, місце та порядок денний загальних зборів. Брати участь в загальних
зборах особисто чи ні — лише його вибір. Застосування на практиці норми
про обов’язковість присутності на загальних зборах особисто більше половини
вкладників кредитної спілки може утворити невиправдані перешкоди у проведенні загальних зборів для багатьох кредитних спілок, включаючи і можливість постійного визнання зборів такими, що не відбулися в силу відсутності
кворуму. Крім цього, незрозуміло, на якій підставі дискримінуються інші члени кредитної спілки, а саме позичальники та члени, що тимчасово не мають
діючих договорів на отримання з боку кредитної спілки тих чи інших фінансових послуг. Адже всі члени кредитної спілки беруть участь в управлінні з правом одного голосу, незалежно від поточного стану їх участі у фінансовій діяльності спілки. Це один із основоположних постулатів світової кредитної кооперації.
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«З метою реалізації Концепції необхідно:
ініціювати внесення змін до законодавства в
частині посилення касової дисципліни кредитних спілок;»

Пропонуємо положення виключити.
Із змісту цієї норми незрозуміло, які саме заходи планується здійснити з
метою посилення касової дисципліни. Однак, можна очікувати, що з появою в проекті Концепції зазначеної норми потенційно вноситься додатковий фінансовий і технологічний тягар не на крупні псевдо- кредитні спілки,
які, переважно знаходячись в містах, знайдуть технічну можливість оптимізувати свою діяльність з врахуванням цієї вимоги, а на більшість класичних
кредитних спілок, що працюють у сільській місцевості.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
забезпечити належний рівень капіталізації
кредитних спілок за рахунок їх засновників
шляхом запровадження обов’язкових внесків
до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок;»

Пропонуємо положення виключити.
Із змісту вказаної норми залишається незрозумілим, яке відношення має
запровадження обов’язкових внесків до Фонду гарантування вкладів членів
кредитних спілок до питання забезпечення належного рівня капіталізації
кредитних спілок за рахунок їх засновників.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
забезпечити поінформованість членів кредитних спілок про дату і місце проведення
загальних зборів;»

Пропонуємо положення виключити.
Із змісту вказаної норми залишається незрозумілим, які саме додаткові
механізми та заходи крім тих, що уже достатньою мірою передбачені чинним законодавством, необхідно запровадити з метою забезпечення належного рівня поінформованості членів кредитних спілок про дату та місце
проведення загальних зборів.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
запровадити систему підтримки ліквідності та платоспроможності кредитних спілок
та організувати її ресурсне забезпечення;
визначити місце і роль об’єднаних кредитних спілок та спеціалізованої установи другого рівня в системі кредитної кооперації і
внести відповідні зміни до актів законодавства;»

Пропонуємо положення об’єднати та редакційно доопрацювати.
Також, доцільно уточнити, що є спеціалізованою установою другого рівня в
системі кредитної кооперації, оскільки ні чинене законодавство, ні існуюча
практика можливості існування такого роду установи не передбачає.
Натомість чинна редакція Концепції передбачає можливість утворення
кредитними спілками кооперативних банків як фінансових інститутів другого рівня.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
унести зміни до вимог про програмне забезпечення для кредитних спілок, передбачивши обов’язкове використання СУБД, єдиний
центр реєстрацій операцій та прийняття
рішень, щоденний моніторинг операцій у
режимі реального часу та закриття операційного дня для кредитних спілок, які мають
відокремлені підрозділи;»

Пропонуємо положення виключити.
Такого роду вимоги до спеціального програмного забезпечення доцільні та
виправдані лише у випадку крупних кредитних спілок, що володіють розгалуженою мережею територіально віддалених від головного офісу відокремлених підрозділів. В той же час, інші положення запропонованої розробником редакції Концепції виключають можливість існування так званих
«всеукраїнських» кредитних спілок. Таким чином, запровадження зазначених вимог на практиці призведе лише до надмірного технологічного та фінансового тягаря на невеликі кредитні спілки, особливо у сільській місцевості. В свою чергу, це значно ускладнить, а подекуди унеможливить діяльність саме таких соціально орієнтованих кредитних спілок, що працюють
локально на невеликій території або на базі трудових колективів, профспілок чи релігійних громад.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
запровадити окремі вимоги до кредитних
спілок, які мають намір провадити діяльність по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки;»

Пропонуємо положення виключити.
Окремі вимоги уже встановлені у спеціальному нормативно-правовому акті
Держфінпослуг, а саме у Ліцензійних умовах. В подальшому зазначені вимоги можуть вдосконалюватися та доповнюватися у визначеному законодавством порядку через внесення змін у цей регуляторний акт.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
встановити вимоги до ділової репутації та
професійної підготовки членів спостережної
ради, правління, кредитного комітету та
ревізійної комісії кредитних спілок;»

Пропонуємо положення виключити.
Дана вимога є необґрунтованою та нереальною для виконання сотень невеликих соціально орієнтованих кредитних спілок, особливо у сільській місцевості. Застосування цієї вимоги тягне за собою чимале фінансове навантаження і на практиці призведе до ліквідації невеликих спілок або вимушеного перетворення їх у відокремлені підрозділи крупних кредитних спілок. В
свою чергу такого роду концентрація ділової активності на ринку кооперативного кредитування під час останньої фінансової кризи уже переконливо
показала всі притаманні їй операційні ризики.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
забезпечити обов’язкове оприлюднення фінансової звітності кредитних спілок, достовірність та повнота якої підтверджена
аудитором (аудиторською фірмою) разом з
аудиторським висновком на сайті асоціації,
у яку входить кредитна спілка, та в засобах
масової інформації;»

Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Вимога щодо оприлюднення фінансової звітності кредитних спілок на сайті
однієї із асоціацій є незрозумілою, оскільки згідно із законом членство
в асоціаціях кредитних спілок є добровільним. У свою чергу питання оприлюднення фінансової звітності в засобах масової інформації вже врегульоване відповідним спеціальним законом.

«З метою реалізації Концепції необхідно:
встановити на законодавчому рівні можливість Уповноваженого органу призначати
обов’язковий аудит за рахунок кредитних
спілок;»

Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Така вимога не є обґрунтованою та може спричинити надмірний адміністративний та фінансовий тиск на кредитні спілки.
Пропонуємо встановити певні вимоги до аудиторських перевірок, шляхом
розробки єдиної методики проведення аудиту в кредитних спілках.
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«З метою реалізації Концепції необхідно: розширити повноваження тимчасових адміністраторів та вдосконалити інститут тимчасових
адміністраторів і передбачити механізм створення санаційної організації для акумулювання активів і пасивів кредитних спілок, що
припиняються, та передбачити механізм примусової санації;»
«Кредитні спілки мають право надавати фінансові послуги членам кредитної спілкифізичним особам, а також від імені членів
кредитної спілки фермерським господарствам
та приватним підприємствам, які знаходяться у їх власності».
«Подальша діяльність кредитних спілок як
першого рівня системи кредитної кооперації
повинна супроводжуватись:
наданням на законодавчому рівні Уповноваженому органу можливості встановлювати граничні відсоткові ставки щодо окремої кредитної спілки в разі застосування до неї заходу
впливу у вигляді затвердження плану фінансової стабільності та в разі здійснення кредитною спілкою діяльності, що супроводжується
великими ризиками;»
«Подальша діяльність кредитних спілок як
першого рівня системи кредитної кооперації
повинна супроводжуватись: ...
встановленням максимальної кількості членів
однієї кредитної спілки в залежності від виду
адміністративно-територіальної одиниці, що
сприятиме забезпеченню якісного управління
кредитною спілкою;»

«Подальша діяльність кредитних спілок як
першого рівня системи кредитної кооперації
повинна супроводжуватись:
встановленням додаткової відповідальності
членів кредитної спілки за результати її діяльності;»
«Подальша діяльність кредитних спілок як
першого рівня системи кредитної кооперації
повинна супроводжуватись:
забезпеченням прав а кредитної спілки
в разі отримання нею непокритих збитків вимагати від всіх її членів, дотримуючись
принципу рівноправності, здійснення безповоротних додаткових внесків до капіталу,
що використовуються виключно на покриття таких збитків. У разі невиконання зазначеної вимоги кредитна спілка та
її члени несуть відповідальність відповідно
до закону, у тому числі до кредитної спілки
та її посадових осіб можуть застосовуватись заходи впливу та інші санкції».
«Учасники другого рівня системи кредитної
кооперації забезпечують доступ кредитних
спілок до фінансових ресурсів у випадку наявності проблем з ліквідністю та платоспроможністю.
Об’єднані кредитні спілки мають право виключати зі своїх членів кредитні спілки в порядку та на підставах, вичерпний перелік
яких буде визначено законом».
«Кредитні спілки, які мають намір отримати
ліцензію на залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, повинні бути членами саморегулівної асоціації кредитних спілок.
Уповноваженим органом може бути надано
статус саморегулівної організації асоціації
кредитних спілок».

Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
У даному положенні має місце підміна понять та довільне поєднання різних
за своїм функціональним призначенням механізмів. Так метою санації завжди є фінансове оздоровлення та стабілізація діяльності кредитної спілки в
той час, як застосування організації для акумулювання активів і пасивів
кредитних спілок є механізмом виведення неплатоспроможних кредитних
спілок з ринку.
Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Як уже довела практика, формула надання фінансових послуг від імені
членів кредитної спілки фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у їхній власності, не може бути повноцінно застосована в межах існуючих базових цивільно-правових норм. Саме тому вважаємо за доцільне залишити без змін уже присутній у редакції Концепції
зразка 2006 року та ухваленій у першому читанні редакції законопроекту
№ 2256 інститут асоційованого членства.
Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Надання на законодавчому рівні Уповноваженому органу можливості встановлювати граничні відсоткові ставки щодо окремої кредитної спілки в разі
здійснення кредитною спілкою діяльності, що супроводжується великими
ризиками, є небезпечним та може зумовлювати надмірний адміністративний тиск та втручання у поточну економічну діяльність кредитних спілок з
боку Уповноваженого органу і утворювати передумови для корупційних дій
з боку його працівників. Таке право може бути надане Уповноваженому
органу в разі застосування відповідних заходів впливу.
Пропонуємо положення виключити.
Історія світового кредитного руху знає тільки один такий прецедент — обмеження в 2000 осіб у споживчих кредитних кооперативах Росії, який потім поспішно прибрали із закону. Постає питання: що робити кредитній
спілці, яка 12 років працює в межах одного району і має 8 тисяч членів?
Очевидно, йти по шляху штучного дроблення, для якого немає жодних об’єктивних організаційних чи економічних передумов. А головне питання
полягає в тому, які ризики така новація мінімізує? Якщо мова йде про проведення загальних зборів, то достатньо обмежити діяльність кредитної спілки територіально і встановити жорсткі вимоги до повідомлення членів про
проведення загальних зборів.
Пропонуємо положення виключити.
Логічно, щоби відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки як юридичної особи для її членів обмежувалася виключно внесками членів у капітал кредитної спілки. Якщо в кредитної спілки недостатнє співвідношення
розміру капіталу до суми зобов’язань, то в цьому випадку слід встановлювати жорсткіші вимоги до рівня реальної капіталізації, в тому числі за рахунок внесків членів, а не запроваджувати додаткову відповідальність членів
кредитної спілки як фізичних осіб.
Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Право кредитної спілки в разі отримання нею непокритих збитків вимагати від всіх її членів здійснення безповоротних додаткових внесків до
капіталу, що використовуються виключно на покриття таких збитків, уже передбачене чинним законодавством. Уповноважений орган може більш активно застосовувати цей механізм.
Сумнівною видається теза про те, що у разі невиконання зазначеної
вимоги кредитна спілка та її члени несуть відповідальність відповідно
до закону. На практиці ні з технічної, ні з правові точки зору нереально
притягнути до відповідальності членів кредитної спілки, кількість
яких у середньої за розмірами кредитної спілки складає 5 -8 тисяч.
Єдиним дієвим заходом з боку кредитної спілки може бути виключення особи з членів кредитної спілки за рішенням загальних зборів у зв’язку з невиконанням членом рішень органів управління,
прийнятих у межах їх компетенції та обов’язкових до виконання.
Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Об’єднані кредитні спілки та інші фінансові інститути другого рівня, будучи за своєю суттю класичними ринковими структурами, можуть бути задіяні в якості допоміжних фінансових операторів, але при цьому не несуть
інституційної відповідальності за підтримання ліквідності та платоспроможності кредитних спілок. Така відповідальність, як правило, покладається
на саморегулівні організації та/або спеціалізовані санаційні установи.
Пропонуємо внести зміни в редакцію положення.
Дане положення містить очевидне внутрішнє протиріччя: з одного боку
кредитні спілки, які мають намір отримати ліцензію на залучення внесків
(вкладів) на депозитні рахунки, повинні бути членами саморегулівної асоціації кредитних спілок. А з іншого боку Уповноваженим органом може
бути надано статус саморегулівної організації асоціації кредитних спілок.
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По тексту термін «клієнт»

Таким чином, вимога щодо обов’язкової участі кредитних спілок у саморегулівній організації має бути синхронізована із зобов’язанням Уповноваженого органу забезпечити безумовне існування на ринку такого роду організації.
Пропонуємо вилучити термін.
Застосування терміну «клієнт» поряд з терміном «член» кредитної спілки
може означати лише те, що допускається надання кредитною спілкою
послуг особам, що не є членами кредитної спілки. Однак, модель діяльності
кредитної спілки передбачає надання послуг виключно своїм членамспіввласникам.
Пропонуємо термін «клієнт» з проекту Концепції виключити.

ДЕРЖФІНФОСЛУГ ОПРИЛЮДНИЛА ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ,
ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ.
ВАКС ЗНОВУ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЦЬОГО ПИТАННЯ

Д

ержавна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг 12 липня оприлюднила
проект розпорядження «Про
затвердження змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29.12.2003
№ 188 «Про встановлення плати
за видачу ліцензій».
На сьогодні розмір плати за
видачу ліцензій встановлено
розпорядженням
Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від
29.12.2003 р. № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.02.2004 р.
за № 240/8839 (далі — Розпорядження). Згідно з цим Розпорядженням плата за видачу ліцензій на провадження певних
видів фінансових послуг сплачується за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових
послуг.
Держфінпослуг передбачено
внесення змін до Ліцензійних
умов провадження діяльності
кредитних спілок з надання
фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 2 грудня 2003 року
№ 146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546
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щодо встановлення безтермінового строку дії ліцензій (якщо
до ліцензіата протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувалися заходи впливу), з метою позитивного впливу на ефективність
діяльності кредитних спілок з
надання фінансових послуг та
їхню ділову репутацію.
Розробник пропонує змінити
розмір плати за видачу ліцензії,
а саме встановити, що в разі
видачі ліцензії плата за видачу
ліцензії сплачується при її одержанні одноразово.
Повний текст нормативноправового акту читайте на офіційному веб-сайті Держфінпослуг (www.dfp.gov.ua).
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок 28 липня звернулася до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України, Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва й Міністерство фінансів
України щодо проекту розпорядження Держфінпослуг «Про
затвердження змін до розпорядження Держфінпослуг № 188
від 29.12.2003 р. «Про встановлення плати за видачу ліцензій».
Зокрема, в своєму листі
ВАКС звернула увагу, що змінами до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних

спілок з надання фінансових
послуг (Держфінпослуг затвердила 21.07.2011 року та передала в установлений законодавством термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України) передбачена можливість отримання кредитною
спілкою безстрокової ліцензії,
якщо до неї протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувалися заходи впливу. Проте, якщо заходи впливу застосовували, кредитна спілка може отримати
ліцензію лише на строк 3 роки.
Однак, проект Розпорядження не містить окремих норм
щодо розміру плати за видачу
ліцензії кредитній спілці на
строк та окремо безстрокової
ліцензії або розміру плати за рік
користування ліцензією. Таким
чином плата за строкову ліцензію буде дорівнюватися платі,
встановленій для безстрокових
ліцензій, та становити 12 500
грн.
«Крім
того,
проектом
Розпорядження встановлюється
однакова плата за ліцензію по
різним видам діяльності по наданню фінансових послуг різними видами фінансових установ
без урахування специфіки законодавчих вимог до власного
капіталу різних видів фінансових установ, кількості та якості
документів, які ці фінансові
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установи відповідно до затверджених Держфінпослуг Ліцензійних умов за кожним видом
діяльності подають разом із заявою на отримання ліцензії на
розгляд Держфінпослуг. Такий
підхід ВАКС вважає не логічним та таким, що не відповідає
принципам державного регулювання у сфері ліцензування різних видів господарської діяльності», — зазначено в листі асоціації. ВАКС також вважає, що
розмір плати за ліцензію в
12 500 грн не є економічно обґрунтованим, особливо, беручи

до уваги той факт, що розмір
плати за ліцензії для комерційних банків Національним банком України встановлено на
рівні 1 700—2 210 грн, розмір
плати за більшість ліцензій, які
мають необмежений строк дії,
відповідно до постанови Кабінету міністрів України від
№ 1755 29.11.2000 р. (зі змінами), становить розмір однієї
мінімальної заробітної плати.
«ВАКС ще раз підкреслює
необхідність у проекті Розпорядження встановити економічно
обґрунтований розмір плати за

видачу строкових ліцензій або
розмір плати за рік користування ліцензією та просить у строк,
встановлений Законом України
«Про доступ до публічної інформації», надати копію розрахунку
вартості ліцензій, закладеному
в проекті Розпорядження», —
йдеться в листі ВАКС, направленому в державні органи.
З повним текстом листа
ВАКС до державних органів
ознайомлюйтеся на сайті асоціації www.vask.org.ua (новина
від 28 липня 2011 р.)

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖОРГАНАМИ

ВАКС отримала відповідь податкової на лист
щодо внесення доповнень
до проекту змін
до Податкового кодексу
6 липня
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок отримала відповідь Державної податкової адміністрації України на свій лист
щодо внесення доповнень до
проекту Закону України «Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм
Податкового кодексу України)»,
а саме до пункту 157.14 стосовно виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Нагадаємо, ВАКС у своєму
листі до Державної податкової
служби України й Міністерства
фінансів України просила взяти
до уваги пропозицію до проекту
змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів (щодо удосконалення
деяких норм Податкового кодексу України (реєстраційний но-

мер 8217)), який зараз доопрацьовують до другого читання.
«ВАКС у цілому підтримує
запропонований проект, особливо положення ІІ Розділу проекту, які, на наш погляд, сприятимуть розвитку підприємницької діяльності в Україні, кредитної кооперації в тому числі та
нададуть змогу уникнути та
зменшити кількість помилок
податкових органів. При тому
просимо розглянути пропозицію
щодо доповнення пункту 157.4.
до запропонованого проекту:
У пункті 157.14. перше речення доповнити наступними
словами: «при цьому вирішення питання про виключення
з Реєстру неприбуткових установ та організацій, неприбутковий статус яких визначено відповідними законами,
приймає виключно Центральний орган державної податкової служби».
ВАКС готова надати обґрунтування вищенаведеної пропозиції і просить врахувати її при
прийнятті проекту», — зазначено в листі асоціації.
Про те, що саме відповіла на
це Державна податкова адміні-

страція України, читайте на
сайті ВАКС (новина від 7 липня
2011 р.).

На пропозиції ВАКС щодо
запровадження саморегулювання на ринку кредитних спілок Держфінпослуг наддала відповідь
12 липня
Держфінпослуг 12 липня
цього року відповіла на лист
ВАКС щодо реальних механізмів саморегулювання на ринку
кредитних спілок.
Нагадаємо, 15 червня ВАКС
звернулася до Голови Держфінпослуг з пропозицією започаткувати практичний діалог між
державним регулятором і ринком кредитних спілок, щоб предметно обговорити ініціативи
ВАКС — запровадити реальні
механізми
саморегулювання.
Про те, що саме відповіла на це
Держфінпослуг, читайте на сайті ВАКС (новина від 20 липня
2011 р.).
9

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ ДЕРЖФІНПОСЛУГ

30 червня
Представник ВАКС взяв
участь у черговому засіданні
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Серед інших на цьому засіданні розглядали такі проекти
нормативних документів і рішень Держфінпослуг:
Про затвердження деяких
Змін до деяких нормативноправових актів Держфінпослуг,
що стосуються питання застосування в нормативних документах терміну «статутний (складений) капітал» замість терміну
«статутний фонд», які було затверджено одностайно та надано доручення про передачу проекту нормативного документу
на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.
Про схвалення для оприлюднення проекту розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проподити аудиторські
перевірки фінансових установ»,
яке не схвалили члени Комісії,
оскільки за пропозицією ВАКС
це розпорядження має бути доопрацьовано в зв’язку зі змінами, внесеними Верховною Радаю України в Закон України
«Про державне регулювання
ринку фінансових послуг» щодо
здійснення аудиторських перевірок фінансових установ не
тільки аудиторами, а й аудиторськими фірмами.
Про схвалення для оприлюднення проекту розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Положення про
фінансові нормативи діяльності
та критерії якості системи
управління кредитних спілок та
об’єднаних кредитних спілок»,
які вносяться в зв’язку з прийняттям Податкового кодексу
України щодо страхового резерву. Ці зміни схвалено для порилюдення та будуть розміщені на
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веб-сайті Держфінпослуг.
У зв’язку із затвердженням
Кабінетом Міністрів України
22.06.2011 року Плану заходів
щодо врегулювання проблемних
питань кредитної кооперації,
Комісія вирішила звернутися до
Кабінету Міністрів України з
проханням зняти з контролю
Держфінпослуг роботу над:
внесенням змін до Закону
України «Про кредитні спілки» (щодо скасування всеукраїнської ознаки членства та посилення відповідальності членів
органів управління кредитних
спілок);
проектом розпорядження
Кабінету Міністрів України
«Питання підтримки ліквідності
та платоспроможності кредитних спілок», яким передбачалося здійснювати рефінансування
кредитних спілок і створення
фонду гарантування вкладів
черею юридичну особу, створену при Держфінпослуг.

7 липня
Представник ВАКС взяв
участь у черговому засіданні
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Серед інших на цьому засіданні розглядали такі проекти
документів і рішень Держфінпослуг:
Про схвалення для оприлюднення проекту розпорядження Держфінпослуг «Про
погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до
Концепції розвитку системи
кредитної кооперації», відповідно до якого Комісія ухвалила
рішення не оприлюднювати на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг проект змін до Концепції, а лише доручити здійснити
процедуру погодження проекту
змін до Концепції з визначеним

Планом заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 22.06.2011р., органами державної
влади та професійними об’єднаннями кредитних спілок.
Про погодження пропозицій департаменту реєстрації,
ліцензування та дозвільних процедур щодо врахування зауважень і пропозицій Держпідприємництва, Мінекономіки й Антимонопольного комітету України до проекту розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 29.12.2003 р.
№ 188 «Про встановлення плати
за видачу ліцензій», по якому
Комісією ухвалено рішення щодо врахування в проекті змін
усіх зауважень і пропозицій
державних органів.
Про схвалення для повторного оприлюднення проекту
розпорядження Держфінпослуг
«Про затвердження змін до розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України від 29.12.2003
року № 188 «Про встановлення
плати за видачу ліцензій», де
враховано зауваження та пропозиції державних органів влади, по якому Комісією ухвалено
рішення оприлюднити зміни на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг.

7 липня
Вікторія Волковська висловила Держфінпослуг подяку за затвердження Змін до
Ліцумов провадження діяльності кредитних спілок з
надання фінансових послуг у
редакції, якою
враховані
пропозиції та зауваження в
тому числі ВАКС. Так з набуттям чинності цього документу

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Липень 2011

можливе отримання безстрокової ліцензії, якщо протягом попереднього строку користування ліцензією до кредитної спілки не застосовувалися заходи
впливу. Окрім того, документи,
які надаються для отримання
ліцензій, відтепер матимуть вичерпний перелік. У той же час
Президент ВАКС не могла не
звернути увагу Членів Комісії на

запропонований Держфінпослуг
проект Розпорядження «Про
затвердження змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29.12.2003
№ 188 «Про встановлення плати
за видачу ліцензій», яким не
передбачено окремого розміру
плати за строкову ліцензію. Так,
відповідно до запропонованого

Держфінпослуг проекту, у разі
отримання ліцензії на три роки,
ліцензіат повинен сплатити ті ж
самі 12 500 грн, що передбачені
як розмір плати за отримання
безстрокової ліцензії.
Вважаємо, що такий розмір
плати за ліцензію на три роки
не є економічно обґрунтованим,
про що і зауважила В. Волковська.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ / НАВЧАННЯ

УОКС і ВАКС за підтримки ОКС «ПЗВ»
і проекту «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» GIZ/DGRV провели круглий стіл-практикум
«Кредитування енергоощадних технологій як шлях
до добробуту спілчан і кредитних спілок»
14 липня 2011 року Українська об’єднана кредитна спілка
(УОКС) і Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) за
підтримки Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» (ПЗВ) і Програми мікрокредитування в Україні, яку
здійснює Internationale Projekt
Consult GmbH (IPC), а також за
сприянням проекту технічної
допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській
місцевості» Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) і Німецької Кооперативної Асоціації «Райффайзен» (DGRV) провели круглий
стіл-практикум «Кредитування енергоощадних технологій
як шлях до добробуту спілчан і кредитних спілок».

УОКС. Під час круглого столупрактикуму:
1. Марія Сюма (Голова правління кредитної спілки
«Вигода») та Богдан Щепанюк (заступник Голови правління кредитної спілки
«Бойківщина») виступили з
доповідями про успішний
досвід видачі кредитів на
енергоощаджуючі технології
та розповіли про свою співпрацю з обласними й місцевими радами.
2. Світлана Романенко (Голова кредитного комітету
УОКС) представила нові кредитні продукти для кредитних спілок:

води».
3. Генеральний директор УОКС
Іван Вишневський повідомив про можливості довгострокового фінансування
кредитних спілок Українською об’єднаною кредитною
спілкою.
У другій частині круглого
столу-практикуму експерти
Програми мікрокредитування в
Україні, яку здійснює Internationale Projekt Consult GmbH
(IPC), Руслана Йовко й Олена
Жмур провели тренінг на тему: «Побудова взаємовідносин з клієнтом».

— «Встановлення двотариф-

У круглому столі-практикумі
взяли участь 36 представників
кредитних спілок ВАКС та

— «Утеплення будинку»;
— «Встановлення чотирьох-

Учасники круглого столупрактикуму
зацікавилися
доповідями й тренінгом і
планують у подальшому запровадити в своїх кредитних спілках нові продукти.

ного лічильника електричної енергії»;

тарифного

лічильника

Про те, які навчальні заходи заплановані на ІІ півріччя 2011 року, читайте в рубриці «План заходів».
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ТЕМА НОМЕРА

WOCCU-2011: ПІДСУМКИ Й ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В СВІТІ
Цього разу місцем проведення щорічної конференції WOCCU (Світової ради кредитних спілок)
стало місто Глазго (Шотландія). Сюди з більш ніж 50 країн з’їхалися понад 1,5 тис. людей,
які працюють у кредитній кооперації. Протягом чотирьох днів (з 24 до 27 липня) вони обмінювалися
інформацією: ділилися здобутками, говорили про складнощі, підсумовували набутий досвід і будували
плани на майбутнє.
До складу української делегації, яка брала
участь у конференції, увійшли загалом 18 представників — від таких кредитних спілок:
«Анісія» (м. Львів), «Кредит-Союз» (м. Черкаси),
«Харківська каса взаємодопомоги» (м. Харків),
«Калина» (м. Тернопіль), «Одісей» (м. Севастополь), «Станіславська» (м. Івано-Франківськ),
«Святий Мартин» (м. Мукачево), «Народна скарбниця» (м. Борщів), «Світовид» (м. Первомайськ),
«Агро-Кредит» (Луганська обл., Старобiльський
р-н., с. Байдівка), «Центральна» (м. Дніпропетровськ), «Прикарпаття» (м. Калуш). Це була спільна делегація від Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) і Національної асоціації
кредитних спілок України (НАКСУ) — відповідно
до протоколу про співпрацю, підписаного між
асоціаціями. Також, у конференції взяли участь
голова правління Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» Іван Вишневський
і Людмила Кравченко, віце-президент НАКСУ.

Одними з найбільш цікавих і неординарних,
за словами учасників, стали, крім генеральної
й загальної, такі сесії конференції: про роль кредитних спілок в розвитку громади, збільшення
членства кредитних спілок («Потужне членство — членство солідної кредитної спілки»), роботу кредитних спілок із представниками засобів
масової інформації, а також про платіжні системи й роботу з емігрантами тощо.
Відкриття конференції розпочалося церемонією прапорів, під час якої на сцену винесли понад 70 прапорів тих країн, де працюють кредитні спілки. Під час цієї генеральної сесії Баррі
Джулет, представник США, подякував усім за
роботу, розповів про досягнення, що були зроблені протягом стількох років, про основну роботу
кредитних спілок, зокрема в тих країнах, які
особливо гостро відчули на собі економічну
й фінансову кризу. Крім того, він зупинився на
роботі WOCCU в Гаїті після землетрусу (там заги-

Представники українських кредитних спілок.
Конференція WOCCU, м. Глазко (Шотландія). 24—27 липня 2011 р.
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нуло багато людей) і наголосив на тому, що саме
завдяки кооперації вдається відновлювати економіку таких країн.
Генеральна сесія, як і решта, відбувалася
у виставковому й конференц-центрі Глазго.
У понеділок, 25 липня, головним спікером
загальної сесії був Гордон Браун, колишній прем’єр-міністр Великобританії. Його промова тривала понад годину. Під час свого виступу він
говорив про роль та місце громад і, зокрема,
кредитних спілок, у розвитку економіки регіону.
За словами Гордона Брауна, в Англії за останні
кілька років в кредитних спілках значно зросла
кількість членів КС. І це означає, що все більше
людей повертається до кооперативних інститутів, якими й є кредитні спілки. В Англії цьому
сприяє держава, існує система державного нагляду, асоціації кредитних спілок (є кредитні
спілки Англії та кредитні спілки Шотландії), і всі
ці структури співпрацюють. У своїй промові
Гордон Браун зазначив, що основною причиною
відновлення довіри до кооперативів і зростання
членства в кредитних спілках є те, що люди
йдуть туди, де до них ставляться по-людськи.
Традиційно, після загальної сесії відбулися
робочі групи (сесії), кожна з них була цікава по-

своєму. Так, наприклад, під час сесії «Роль кредитних спілок в розвитку громади» виступали представники Ірландської ліги кредитних спілок й Об’єднання кредитних спілок з Ліверпуля.
Загальна думка, яка мала місце у виступах обох
доповідачів, зводилася до того, що кредитні спілки не можуть ставитися до своїх членів як до
клієнтів. Прикладом тому є зростання довіри
населення Великобританії до цих установ, а відповідно — збільшення членства кредитних спілок. Паралельно проходила сесія «Потужне
членство — членство солідної кредитної
спілки», яку проводили віце-президент WOCCU
і представник Камерунської ліги кредитних спілок. В Африці кількість кредитних спілок постійно зростає. Особливість цього континенту в тому, що країни мають різне економічне становище, відчувається значний розрив між статками
людей. Кредитні спілки є тим інструментом,
який дає можливість людям без офіційного заробітку, з низьким рівнем доходу отримувати
фінансову послугу. Зокрема, там працює багато
проектів технічної допомоги, низку проектів
реалізує Світова рада кредитних спілок. Однак
усі вони орієнтовані на те, щоб побудувати самодостатні фінансові установи.
13

ТЕМА НОМЕРА

У цих країнах є фінансові
установи, які не мають комп’ютерів і здійснюють облік вручну.
Однак Африка далеко пішла
в технічному плані: у них за
допомогою мобільного телефону
та sms можна здійснювати платежі, у тому числі таким чином
відбувається й видача кредиту.
Африка зробила крок від безтелефонного режиму до мобільного зв’язку, пропустивши еру
дротового зв’язку. І мобільний
телефон став інструментом платежу. Ця технологія не досить
поширена в Європі, оскільки
тут більше розвинені пластикові
картки й інтернет-платежі.
Цікавою була сесія про фінансову систему кредитних
спілок і роль мікрофінансових організацій Афганістану. Афганістан — це країна, де
фактично паралельно існують
дві влади: військових і цивільних. Кредитні спілки розвиваються тут, не зважаючи на те,
що діє Коран, де встановлено
обмеження щодо фінансових
платежів. Представником від
кредитних спілок Ліги кредит-

Володимир Сидоровський (справа) вручає орден Андрія Первозвданного ІІ
ступеня президенту «Каси Крайової» (Польща) Гжегошу Бієрецькому (зліва),
який є членом дорадчого комітету «Програми захисту вкладів».

них спілок національної федерації кооперативних банків і
кредитних організацій Афганістану було донесено інформацію
про те, як працюють ці структури, розказано про кредитування малого бізнесу. Важливий
аспект, який був у презента-

ції, — в Афганістані намагаються кредитувати розвиток (підприємницький бізнес, нагальні
потреби) і дуже малий акцент
роляться на споживанні. Відповідно, споживчі кредити займають незначну долю в їхньому
кредитному портфелі. Вони ро-

Під час конференції WOCUU керівники українських кредитних спілок ознайомлювалися
з міжнародним досвідом й розповідали про власні надбання.
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зуміють, що розвиваючи місцевий дохід і в більшості випадків
Крім сесій, у рамках конфеву економіку, розвивають громізерні заощадження. Кредитуренції WOCCU, відбулися замаду як таку.
ючи емігрантів, ці спілки завгальні збори Світової ради креЗважаючи на зростаючий
жди дбали про те, щоб підтридитних спілок (25 липня), під
мувати зв’язок з ними та їхніми
час яких мали місце кадрові
у всьому світі ринок платежів,
роботодавцями. Ще один асзміни: Піт Крієр, котрий шість
була проведена сесія «Платежі
пект, про який йшлося, — комуроків працював на посаді викояк великий бізнес», в якій донікації з такими емігрантами. І
навчого директора та президенповідачами стали представники
одна й інша кредитна спілка
та WOCCU, пішов у відставку.
Європейської асоціації європей(одна українська, інша — польЙого місце посів Брайан Бранч,
ських банків, спеціаліст Світосько-словацька) обслуговують
який раніше часто обіймав пового банку, представник кредиукраїнців, поляків, словаків,
сади директорів у цій структурі.
тних спілок Центральної Канасловенців,
чехів,
білорусів,
болПрисутні на загальних зборах
ди. Ці люди знаються на пракгарів,
росіян.
Тому
одним
з
кривисловлювали сподівання, що
тичних аспектах платіжних ситеріїв
відбору
персоналу
до
співін продовжить започатковані
стем. Під час сесії було продеідеї та виведе WOCCU
монстровано, що платіна новий рівень розвитжні системи — великий
ку. Крім того, було переЛОЗУНГ
ОДНІЄЇ
З
КОНФЕРЕНЦІЙ
бізнес, який може приобрано
голову
ради
носити значний дохід.
ПОЛЬСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
WOCCU
—
новим
голоВиступаючі
ділилися
ЩОДО
ЗБІЛЬШЕННЯ
ЧЛЕНСТВА:
вою
став
представник
позитивним досвідом і
Перу. На цій посаді він
вказували на те, що за
«ТИ ПРАЦЮЄШ, ПРАЦЮЄШ
замінив Баррі Джулета.
кордоном цей ринок
І МОЛИШСЯ, МОЛИШСЯ»
Слід відзначити, що аквже майже поділений.
тивну участь у заВони зацікавлені в тогальних зборах WOCCU
му, щоб розвивати такі системи
лок є здатність спілкуватися на
взяли представники українсьв інших країнах.
мові члена кредитної спілки,
ких кредитних спілок. Зокрема,
В Україні кредитні спілки з
адже, коли з людиною говориш
голова львівської церковної креплатіжними системами ще не
однією мовою, це сприяє побудитної спілки «Анісія» (член
працюють, однак керівникам
дові взаємин і допомагає в поВАКС і учасник «Програми зацих фінансових установ зрешдальшій співпраці.
хисту вкладів») за ініціативи
тою доведеться вирішувати,
Так більшість працівників
Об’єднання кредитних спілок
будуть платіжні системи на
«Програма захисту вкладів» і за
«Української кредитної спілки»
українському ринку кредитної
дорученням Львівської Єпархії
можуть спілкуватися англійськооперації, чи ні.
Української Автокефальної Церкою, французькою, українсьЦікавою була сесія, яку прокви вручив орден Андрія Перво
кою, польською, словацькою,
водили давній партнер кредит-звданного ІІ ступеня президенросійською чи розуміють ці моних спілок Тарас Підземельсьту «Каси Крайової» (Польща)
ви. І людина може погано знати
кий, виконавчий директор
Гжегошу Бієрецькому (члену
англійську мову, але в спілці
«Української кредитної спілдорадчого комітету «Програми
з нею в будь-якому випадку
ки» (м. Торонто, Канада), а тазахисту вкладів») — за підтримбуде знайдено діалог.
кож Богдан Хмельницький,
ку церков в Україні й розвиток
Чи потрібен цей досвід Украконсультант польської асоціації
кооперації.
їні? Життя покаже, але практикредитних спілок, колишній
ка співпраці, зокрема, кредитголова «Польської-словацької
Усі презентації з конференції
них спілок Херсонщини з кокредитної спілки» (м. НьюWOCCU
доступні на сайті Свірейськими громадами чи значЙорк), — щодо роботи з емігтової ради кредитних спілок
на частка в Україні вихідців зі
рантами. У своїх виступах
(англійською мовою) http://
Сходу, які вже на сьогоднішній
вони ділилися особливостями
www.woccu.org/events/wcuc/
день обжилися компактно в
роботи з людьми, які емігрували
glasgow_presentations .
Харкові, говорить про те, що,
в США й Канаду, говорили, що
мабуть, настане час, коли в
до емі-гранта не можна ставиФото з цієї події — на сайті
українських кредитних спілок
тися, як до звичайного позичаВАКС (рубрика
виникне потреба будувати стольника, адже, переїхавши в ту
«Фоторепортаж»)
чи іншу державу, він має нульосунки з етнічними групами.
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Стратегічні вектори розвитку кредитних спілок на ринку
фінансових послуг України
// Пропозиції щодо змін і доповнень до Закону України
«Про кредитні спілки»
Олег Орестович ЛУЦИШИН,
к.е.н., голова правління кредитної спілки «Калина»
(м. Тернопіль)
Довідка
Кредитна спілка «Калина» розпочала свою діяльність на ринку
України з 1994 р. при Тернопільському інституті народного господарства. B травні 1998 року була прийнята нова редакція статуту КС «Калина» відповідно до якого спілка працювала впродовж
7 років. Після набрання чинності Закону України «Про кредитні
спілки» було здійснено перереєстрацію кредитної спілки та внесено
КС до державного реєстру фінансових установ, отримано ліцензію
Держфінпослуг на право залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензію Держфінпослуг на
право надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів,
крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки.

Кредитна спілка як форма фінансової конгломерації

Процеси подальшої ринкової трансформації
української економіки зумовлюють потребу активізації діяльності кредитних спілок, які в нині-
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Структура активів і капіталу
кредитних спілок України
в 2004—2010 рр.

забезпеченням своїх членів необхідними послугами на неприбуткових засадах. Це суттєво послаблює окремі негативні аспекти ринкових відносин і підвищує соціальну спрямованість та
ефективність ринкової економіки.
За майже двадцятирічний період свого розвитку на етапі становлення кредитні спілки демонструють зростання основних показників діяльності, підвищився рівень капіталізації переважної більшості спілок та довіра до них з боку
населення. Усе це є переконливим аргументом
завоювання конкурентних позицій на ринку фінансових послуг України, підняття іміджу та
формування високої репутації надійного фінансового посередника і, разом з тим, це вихід на
принципово новий рівень розвитку.
Скорочення капіталу в І півріччі 2010 р. відбулося в результаті покриття збитків за 2008—
2009 рр. та через відтік додаткових пайових
внесків (які також, по суті, є зобов’язаннями

спілки перед своїми членами). Найбільша питома вага в складі капіталу, як і раніше, належала
пайовому (758,5 млн грн — 79,5 %).
З функціональної точки зору джерелом забезпечення стабільного функціонування кредитної
спілки є резервний капітал (20,5 %). Це та частина капіталу, яка може бути використана лише
у випадку ліквідації кредитної спілки. Що ж стосується пайового капіталу (79,5 %), то назвати
його капіталом, принаймні в класичному розумінні, досить важко. Пайовий капітал — це квазікапітал, який за економічною природою та
функціональним призначенням є власним капіталом кредитної спілки, а за формою прояву у
практичній діяльності — зобов’язаннями кредитної спілки перед її членами. Відтак, пайовий капітал — це один із способів формування ресурсної бази, яка може використовуватися для кредитування і за якою кредитні спілки не несуть
наперед визначених зобов’язань щодо певної
Структура
капіталу
кредитних спілок
України в 2004—
2010 рр.
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плати за використання. Таким чином, основним
і пріоритетним завданням для кредитних спілок
є нагромадження реального резервного капіталу,
що відповідає завданням забезпечення фінансової стабільності та покращення нормативних
показників діяльності кредитної спілки. Цього
реально можна досягнути при умові внесення
змін до ЗУ «Про кредитні спілки». Зокрема, в
розділі, що стосується використання резервного
капіталу в разі ліквідації спілки, варто зафіксувати таку норму: після виконання спілкою всіх
зобов’язань перед бюджетом, у разі відсутності
кредиторської заборгованості, резервний капітал розподіляється між членами спілки.
Безумовно, дуже важливим є те, щоб зростали всі складові капіталу, бо чим більша частина
ресурсів, щодо яких немає зобов’язань з оплати
(на відміну від депозитів, плата за якими чітко
визначена договором і є обов’язковою до виконання), тим краще. Але, з погляду на необхіднсть
досягнення реальної капіталізації, мова має йти
переважно про нарощування резервного капіталу. Проте, зниження динаміки еволюції кредитних спілок у період з кінця 2008 р. до початку
2010 р., спричинене не лише кризовими явищами на фінансовому ринку, але й недоліками організаційного та правового поля діяльності цих

фінансових установ, зумовлює об’єктивну необхідність формування збалансованої та завершеної архітектури системи кредитної кооперації
в Україні. Іншими словами, беззаперечним є той
факт, що на ринку кредитних спілок назріла
необхідність відновлення фінансової стабільності
та соціальної відповідальності через: побудову
дворівневої системи гарантування вкладів
(перший рівень — державний фонд гарантування вкладів, другий — внутрісистемне гарантування вкладів); створення інфраструктурних
елементів ринку (сервісних установ, спеціалізованої аудиторської компанії, колекторської служби та ін.); побудову якісного другого рівня системи (об’єднані кредитні спілки, кооперативний
банк) та створення інфраструктурної надбудов
ви — апексної фінансової установи (рефінансування, підтримка ліквідності). Усе це відображає Концепція розвитку системи кредитної кооперації в Україні, яка передбачає низку змін
у законах та підзаконних актах.
Уже зараз в Україні потужно розвивається
процес об’єднання кредитних спілок на найнижчій ланці з метою підвищення ефективності
діяльності, здешевлення кінцевого продукту та
забезпечення фінансової стабільності. Проте,
викликом часу в діяльності цих фінансових по-
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середників є створення цілісної системи на
принципово інших засадах. Мова іде про новий
рівень конгломерації та інтеграції, на якому всі
представництва нижньої ланки співпрацюватимуть на паритетних засадах (система для учасників, а не учасники для системи) з метою стабілізації фінансового стану кредитних спілок і гарантування вкладів як взаємодоповнюючих
складових. Першим кроком на шляху створення
системи кредитних спілок має стати формування її
інституційної архітектури, зокрема:
об’єднання кредитних спілок на всеукраїнському рівні в потужні асоціації для впровадження Програми захисту вкладів та створення саморегулівної організації (СРО). Статус
СРО може бути надано одній з всеукраїнських
асоціацій, яка об’єднує більш ніж 50 % спілок,
що мають ліцензію на здійснення діяльності
із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Після набуття такою асоціацією статусу саморегулівної
всі інші кредитні спілки, які залучають внески
на депозитні рахунки, зобов’язані приєднатися до СРО. Саморегулівна організація здійснюватиме нагляд за фінансовим станом та
дотриманням нормативів діяльності, встановлюватиме критерії відповідності та проводитиме моніторинг ринку, виконуючи допоміжну роль для Держфінпослуг у регулюванні діяльності кредитних спілок;
створення стабілізаційного фонду — основного елементу захисту вкладів, через який самою системою здійснюється санація проблемних кредитних спілок, нівелюються шляхи
звернення до фонду гарантування вкладів
усіма можливими ринковими методами;
впровадження нових продуктів для убезпечення
вкладів (другий рівень захисту);
створення бази даних недобросовісних позичальників (національне бюро кредитних історій), єдиної для всіх учасників ринку фінансових послуг,
підпорядкованої державі, що міститиме повну
інформацію про позичальників: їхній фінансовий
стан, кредитні історії, чинність документів
(паспорта, довідки про доходи та ін.), відомості
про судимості (особливо за корисливі злочини),
відомості про перебування на наркологічному
обліку тощо;
організація колекторської служби — органу, що
супроводжуватиме проблемні кредити;
виведення об’єднаної кредитної спілки на якісно
новий рівень діяльності та створення кооперативного банку, який інтегруватиме учасників системи не лише на етапі представництва інте-

ресів, а й на вищому етапі фінансової інтеграції.
Як відомо, основою стабільного функціонування будь-якої фінансової установи є доступ до
«дешевих і довгих» фінансових ресурсів, можливість якісно розмістити надлишкові власні та
залучені ресурси на ринку з мінімальним ризиком та, як правило, не на тривалий термін. Усе
це покликана забезпечити об’єднана кредитна
спілка та/або кооперативний банк, які об’єднують учасників системи не лише на рівні представництва інтересів, але й на вищому етапі фінансової інтеграції.
Злагоджене функціонування усіх згаданих
інститутів
системи
кредитних
спілок
(саморегулівної організації, асоціацій кредитних
спілок, Програми захисту вкладів, стабілізаційного фонду, фонду гарантування вкладів, бюро
кредитних історій, колекторської служби, об’єднаної кредитної спілки та/або кооперативного
банку) дасть змогу:
її учасникам — ефективно працювати;
вкладникам — бути впевненими в інститутах системи та відчувати себе захищеними;
кредиторам — мати відкритий доступ на
ринок і до інформації.
Проте, це не означає, що всі кредитні спілки
автоматично стануть учасниками такої системи:
для цього вони повинні відповідати певним стандартам. Отже, не порушуючи загального принципу лобіювання й захисту інтересів усіх учасників системи, кожна кредитна спілка постане
перед вибором: відповідати чи ні чітко встановленим вимогам і критеріям. Кредитні спілки, які
згідно з критеріями оцінки фінансової безпеки
не відповідатимуть прийнятному рівню, об'єктивно підлягатимуть санації, злиттю, поглинанню або ліквідації.
Таким чином, формування системи кредитних спілок — це, перш за все, забезпечення фінансової стабільності та гарантування вкладів;
водночас, це забезпечення доступу до фінансових ресурсів як всередині системи, так і ззовні;
можливість ефективного розміщення надлишкового капіталу; здатність швидко та якісно реагувати на зміни кон’юнктури ринку; підвищення
ефективності державного регулювання.
Для ефективного існування будь-якого об’єднання необхідна не лише добра воля його членів,
а, перш за все, чітко врегульована та дієва система. Так в ухваленій у червні 2006 року урядовій Концепції розвитку системи кредитної кооперації окреслене бачення цієї системи та системоутворюючих елементів, тобто складових, без
яких її не можна вважати системою. У числі та19
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ких компонентів названі, по-перше, самі кредитні спілки; по-друге, інфраструктура, яка сприяє
належному рівню фінансової, системної та організаційної інтеграції кредитних спілок (що забезпечується формуванням їх потужних асоціацій)
і, по-третє, сервісна інфраструктура, об’єкти
якої перебувають у власності кредитних спілок
або під їх контролем та забезпечують надання
відповідних послуг. Для успішного функціонування архітектури небанківських фінансовокредитних установ кооперативного типу необхідні: єдина загальнонаціональна система стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних
спілок, система гарантування вкладів їхніх
членів, система якісного супроводу проблемних,
залеглих і безнадійних кредитів, система страхування фінансових і виробничих ризиків, система, яка б давала можливість якісно та ефективно розміщувати тимчасово вільні фінансові ресурси, система ефективного забезпечення інформацією про потенційного позичальника (бюро
кредитних історій), системообслуговуючий банк
(кооперативний банк) для входження кредитних
спілок у простір доступу до фінансових ресурсів
міжбанківського та світових фінансових ринків,
аудиторська компанія кредитних спілок — установа, яка б відстежувала та попереджувала системні ризики, слідкувала за фінансовим станом
і повнотою звітності, проводила глибокий незалежний моніторинг діяльності та стежила за дотриманням встановлених системою нормативів.
Утім, якісно новим і найвищим рівнем системної
інтеграції є створення апексної фінансової установи, яка відповідатиме за процеси рефінансування й вирівнювання ліквідності.
Проте варто наголосити на тому, що всі інфраструктурні елементи та компоненти згаданої
системи повинні базуватися на одній концепції — баченні цілісності її побудови та розвитку
всіх інфраструктурних складових, у чому, на
наш погляд, найбільше зацікавлені самі учасники системи. Регулятор, перш за все, зацікавлений в ефективному функціонуванні ринку.
Для побудови запропонованої системи кредитних спілок необхідно внести низку поправок і
змін до законів, розпорядчих і нормативних документів. Перш за все, серйозних правок потребуватиме Закон України «Про банки та банківську діяльність», а саме в частині регламентування
діяльності кооперативних банків, які мають
створюватися на загальноукраїнському рівні.
Також внесення певних корективів потребує
Закон України «Про кредитні спілки», зокрема:
Стаття 1. Визначення кредитної спілки.
Кредитною спілкою є суб’єкт господарюван20

ня, заснований на кооперативних засадах з метою задоволення потреб його членів у фінансових кредитах та інших фінансових послугах.
Кредитна спілка є неприбутковою організацією
та здійснює господарську діяльність без мети
одержання прибутку (некомерційну господарську діяльність).
Стаття 2. Основні принципи діяльності
кредитної спілки.
Доповнити: Отриманий протягом звітного
року нерозподілений дохід, що залишається
в розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, спрямовується на виплату членам кредитної спілки шляхом його розподілу пропорційно пайовим внескам.
Стаття 3. Юридичний статус кредитної спілки.
Доповнити: Кредитна спілка може бути засновником або учасником лише: центрального
кооперативного банку; платіжної організації
платіжної системи; спеціалізованої іпотечної
установи; бюро кредитних історій.
Стаття 6. Створення кредитної спілки.
Доповнити: Членами кредитної спілки можуть бути юридичні особи, зазначені в статті 10
цього Закону. Кредитна спілка може здійснювати діяльність у межах однієї адміністративнотериторіальної одиниці, визначеної статтею 133
Конституції України.
Уповноважений орган має право встановлювати особливості регулювання кредитних спілок,
членами яких є тільки фізичні особи, та кредитних спілок, членами яких крім фізичних осіб
виступають також юридичні особи.
Стаття 10. Членство у кредитній спілці.
Доповнити: Якщо член кредитної спілкифізична особа не користується послугами кредитної спілки більше трьох років, не бере участь
у загальних зборах членів кредитної спілки особисто та не бере участь у формуванні капіталу
кредитної спілки, така особа може бути виключена з членів кредитної спілки за рішенням Спостережної ради кредитної спілки з наступним
інформуванням загальних зборів.
Членами кредитної спілки також можуть бути
юридичні особи, зокрема, суб’єкти малого підприємництва та фермерські господарства.
Стаття 21. Господарська діяльність
кредитної спілки.
Доповнити: За рішенням наглядової ради
кредитної спілки кредитна спілка може здійснювати уступки вимоги за кредитами, виданими
членам кредитної спілки.
Здійснює відкриття та ведення поточних рахунків для своїх членів, виступає членом платіж-
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них систем та здійснює переказ коштів відповідно до законодавства.
Розділ VI Асоціації кредитних спілок.
Назву розділу VI викласти в такій редакції:
АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК. САМОРЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
доповнити Закон статтею 24 «Саморегулювання кредитних спілок», в якій виписати всі процедури щодо створення та функціонування СРО.
Доповнити Закон розділом:
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ (ВНЕСКІВ
НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК,
в якому виписати всі процедури щодо створення та функціонування Фонду.
Найбільш оптимальним варіантом побудови
системи кредитної кооперації є організаційна
структура, яка базується на чіткій вертикалі функціональних залежностей інфраструктурних
елементів. Основою цієї вертикалі має бути регулятор та саморегулівна установа, а надбудовою — контролюючі органи. Сервісна ж інфраструктура повинна бути замкнена на установі,
що виконуватиме функцію центрального органу,

покликаного вирішувати проблеми ліквідності.
Такою фінансовою установою є кооперативний
апекс-інститут, як сервісний елемент вищого
рангу. Кооперативний апекс-інститут покликаний забезпечити ліквідність кооперативного
центрального банку, в окремих випадках усі функції апексної установи може виконувати сам
центральний кооперативний банк. Одним з найважливіших
завдань
апексного
інституту
(коопера-тивного центрального банку) є функція
забезпечення ліквідності для місцевих кооперативних банків (якщо такі функціонують) та кредитних спілок і, зокрема:
компенсація короткострокових піків ліквідності (надлишки/розриви) всередині сектора; за
необхідності — централізоване утримання
мінімальних резервів у Національному банку
України для потреб кредитних спілок;
підтримка ліквідності при сезонних коливаннях і структурних дисбалансах ліквідності
первинних інститутів (надлишок депозитів
або перевищення попиту на кредити) шляхом
надання відповідних можливостей для інвестування або за допомогою рефінансування;
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відкриття доступу до національних і міжнародних програм сприяння та фінансування для
сектору кредитних спілок; виконання координаційних й адміністративних функцій при
реалізації цих програм;
упереджувальні заходи при гострих кризах
ліквідності кредитних спілок;
консультування і тренінги для керівництва
кредитних спілок з питань менеджменту ліквідності (управління, контроль і планування
ліквідності).
Самі ж кредитні спілки повинні відігравати
роль матричного мультиплікатора, який повинен
зациклювати на собі всі сервісні інфраструктурні інститути ринку та стабілізаційні установи.
Таким чином, об’єктивна необхідність формування інфраструктури системи кредитної кооперації в Україні обумовлена надзвичайно важливою
сьогодні проблемою фінансової підтримки вітчизня-

них кредитних спілок, особливо в умовах фінансової кризи та економічної нестабільності. Адже якщо
за час кризи держава рефінансувала всі проблемні
банки, то кредитним спілкам не було надано такої
допомоги. З одного боку, держава недооцінила потенціалу останніх, які навіть під час кризи, коли
банки практично призупинили свою кредитну діяльність, продовжували надавати кредити своїм членам. З іншого боку, на ринку кредитної кооперації
не існувало відпрацьованих, законодавчо й організаційно врегульованих механізмів подолання кризи
ліквідності, в тому числі й у формі рефінансування.
Тому формування інфраструктури системи кредитної кооперації, удосконалення державного регулювання в частині пруденційного нагляду та фінансового моніторингу діяльності кредитних спілок
в Україні дасть змогу підняти її на якісно новий
рівень, сприятиме відновленню довіри до цих інститутів національного ринку фінансових послуг та
стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Пропозиції щодо змін та доповнень
до Закону України «Про кредитні спілки»
Костянтин Сергійович ГОНЧАРЕНКО,
заступник голови правління Харківської обласної кредитної
спілки «Слобожанська» (м. Харків)

Довідка
Харківська обласна кредитна спілка «Слобожанська» розпочала
свою діяльність у 1996 р. Державну реєстрацію пройшла в 2004 р.
Наразі має ліцензію по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Мета спілки — об’єднання громадян задля задоволення їхніх фінансових потреб.
За час існування спілки її послугами скористалися понад 20 тис.
осіб, які представляють різні прошарки населення Харкова
й Харківської області.

Як відомо кредитні спілки сьогодення розпочали свою діяльність з 1992—1994 рр., після підписання Л. Кучмою «Тимчасового положення про
діяльність кредитних спілок» на підставі цього
положення почалося відродження кредитних
спілок в Україні.
Майже за 10 років свого існування, до прийняття Закону про фінансові послуги та кредитні спілки, спілки змогли розгорнути свою діяльність на всій території країни, у всіх областях.
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Ініціаторами створення спілок були прості люди,
які мали авторитет серед своєї територіальної
громадськості. Об’єднавшись в асоціацію, за
допомогою представників кредитних спілок
США, Канади, Польщі, змогли зробити та впровадити в своїй діяльності принципи та стандарти яким повинна відповідати класична кооперативна громадська установа з можливістю надання фінансових послуг. Тим часом на діяльність
кредитних спілок держава практично не зверта-
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ла уваги та не бачила в них потужного фінансового інструменту, йшло будівництво банківської
системи. Але кредитні спілки на тому етапі свого
існування змогли виконати важливу річ — вони
налагодили
взаємокредитування
практично
в кожній територіальній громаді.
Ми 10 років існували без Закону «Про кредитні спілки», без державного регулятора і неможна
казати що то були роки безвідповідальності та
безконтрольності діяльності кредитних спілок.
Кожна спілка несла відповідальність за кожну
копійку перед своїми членами, усвідомлено здійснювала кредитну діяльність, не розбазаривши
кошти громади.
Що змінилося після прийняття закону про
фінпослуги, та закону про кредитні спілки?
А практично нічого, що стосується відповідальності. Розроблені правила фінаналіза фінансового стану спілки, додержання вимог ліцензування, реєстрації, отримання дозвільних документів, навчання, вдосконалення документообігу,
управління — все це дозволило перетворитися
громадському об'єднанню в фінустанову. Ми
вийшли на майданчик ПІДПРИЄМНИЦТВА та
почали вростати в зародиш фінансового ринку,
який вже жив по законам комерції та підприємництва, де основна мета — це отримати прибуток. А кредитним спілкам як громадським об’єднанням ще й треба було зберегти принципи громадської відповідальності й кооперативні засади, та доказувати, що ми хоч і фінустанова, хоч
і громадська, та ще й не маємо мети отримувати
прибуток… Тому так і вийшло, як вийшло, могло
бути й гірше…
Під гасло «свій до свого…» громадяни понесли
гроші в спілки, було розпочато бурний етап споживчого кредитування, кредитування бізнеспроектів, у тому числі з підвищеними ризиками,
з’явилися установи, метою яких було привласнення грошей громадян та інше під кооперативними гаслами. Чи могла держава створити на
тому етапі умови для існування кредитним спілкам, щоб ми мали потужну систему рефінансування, гарантії вкладів, унеможливити реєстрації та розгортання діяльності «псевдокредитних
спілок»? Я думаю, що ні. Чи завдяки Закону «Про
кредитні спілки», чи Держфінпослуг, кредитні
спілки сьогодні існують і до них несуть гроші
громадяни, та не бояться отримувати кредити?
Думаю що це відбулося завдяки тим фундаментальним принципам об’єднання громадян, які
були закладені ще в 90-х роках минулого сторіччя. Тому хочу наголосити, що класичним кооперативним кредитним спілкам від держави нічого зайвого непотрібно, і зміни в законодавстві

спілки потребують не в розрізі того, щоб
«присосатися» до «їхнього» бюджету.
Державна законотворчість повинна зрозуміти, що ми намагаємося створити систему не під
окрему чиюсь «годівничку», а законодавством
закріпити ринкове поле, в якому має право існувати та працювати спілка, виключні послуги, що
вона має право надавати, допомогти створити
систему фінансової підтримки при кризових
явищах, закріпити систему захисту спілки від
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ намагань використати її
для наживи, законодавством встановити необхідність створення системи самоконтролю.
На мою думку, основна мета змін — це повинно бути ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК вдосконалити систему самоконтролю, встановлення єдиних принципових вимог до якості
надання послуг, професійного управління, правил поведінки на ринку, не завдяки державному
регулюванню, а саме завдяки впровадженню
системи САМОРЕГУЛЮВАННЯ.
Перш за все, механізм саморегулювання вирішить задачу щодо створення умов існування
маленьких кредитних спілок на селі, та великих
з мережею філій і широким спектром послуг.
Держфінпослуг не зможе якісно регулювати діяльність спілок, будь-які намагання будуть зводитись до контролю і покарання. А можливість саморегулювання дозволить встановити вимоги
для кожного й вдосконалити правила поведінка
та відповідальність на ринку.
Держава неспроможна за рахунок бюджету,
будучи відсторонена від реальностей, здійснювати регулювання організації, яка діє за своїм призначенням на кооперативних засадах.
Неможливо ставити питання про надання чи
ненадання дозвільних документів фінансовій
установі, яка працює на кооперативних принципах лише по формальним ознакам.
Регулювання було б більш якісним, якби держава поступилася частиною своїх законодавством встановлених можливостей втручання
в справи спілки, а закріпила б законодавчо можливість застосовувати кооперативні принципи
не лише в діяльності спілок, а й в їх самоконтролі через надання законодавчих підстав СРО
(саморегулівному об’єднанню кредитних спілок)
відпрацьовувати та встановлювати правила поведінки на ринку всіх кредитних спілок з урахуванням специфіки діяльності спілок маленьких,
середніх, великих, а кредитним спілкам — зберегти можливість впливати на кооперативних засадах на ці встановлені вимоги, у разі непорозумінь звертатися до державних органів як до арбітра.
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Тому питання донині залишається відкритим.
Чи дозволять Зміни до Закону України «Про кредитні спілки» та інші проекти змін до законодавства, що впливають на діяльність кредитних спілок, стати кредитним спілкам на новий етап
свого існування та розвитку, чи навпаки — ці
зміни призведуть до поступового згортання кредитних кооперативів як практично єдиної національно-фінансової структури?
Є кілька міркувань керівників кредитних спілок про законодавчі зміни, що потребують кредитні спілки, та можливі наслідки щодо впровадження вже запропонованих змін. Концептуально можна виділити дві таких думки:
1.
Залишити кредитні спілки в спокої,
доопрацювати Закон «Про кредитні
спілки» таким чином, щоб практично
повернутися до рівня Тимчасового положення про спілки, де спілки —це
об’єднання громадян.
2. Шляхом внесення змін у законодавство
намагатися все ж таки отримати новий поштовх
для принципово нового розвитку кооперативного кредитного руху вже як фінансової системи,
яка є суто національним інструментом, що спроможна системно вирішити питання фінансової
підтримки громадян. Тобто, значно краще зможе виконувати функцію перерозподілу грошових потоків серед населення України та не стане
лише насосом, що викачує гроші з економіки
й гаманців громадян на чиюсь індивідуальну
користь.
Тому щоб зрозуміти яким шляхом йти й які
отримувати зміни до законодавства, ми повинні
усвідомлювати, які шляхи розвитку Держави
визначає влада.
Чи то створення єдиного механізму, в якому
кожен громадян розуміє та чітко визнає функції,
що на нього покладено, які він має права, які
обов’язки та відповідальність на нього покладено
державою та суспільством. Тоді кредитні спілки
необхідні як важлива частина потужної національної фінансової системи, що працює по єдиним
встановленим правилам, на користь цих громадян, та унеможливлює використання їхніх коштів на цілі, які не співпадають з цілями та принципами класичної кредитної кооперації та благоустроєм кожної територіальної громади.
Якщо суспільству й державі в перспективі не
реально ставити за мету досягнення гармонійного існування малозабезпеченого, середнього та
заможного класу, а достатньо, щоб кожен виживав як може, не покладаючись на колективну
участь, то зміни, запропоновані як пакет законів
щодо діяльності ринку кредитної кооперації, не
потрібен. Достатньо повернутися на рівень «Тим24

часового
положення…»,
виключити
спілки
з нагляду Держфінпослуг, заборонити прийом
депозитних вкладів, дозволити лише існувати
спілкам як маленьким об’єднанням громадян,
залучають кошти своїх пайовиків, які довіряють
суто на власний 100-відсотковий ризик розуміючи, що відсутнє регулювання, та покладаючись
лише на власний самоконтроль.
Якщо є бажання зробити на папері ілюзію
існування «Ринку кредитної кооперації», а насправді на практиці не дозволити її існування:
обмежуючися не «регулюванням», а тільки
«надзором та покаранням» і «кумовством»,
якщо НБУ не побачить реальну необхідність
створення кооперативного банку як другого
рівня системи кредитної кооперації та не підтримає цей шлях;
якщо створення «Системи гарантування вкладів» буде лише формальним, а практично
це — «годівничка» для племінників державновладців;
якщо на діяльність саморегулювання через
СРО не зможуть впливати кредитні спілки,
які працюють в реальному режимі та знають
справжній стан речей, а не тільки на підставі
статистичних звітів, тоді згоден, що ці зміни
непотрібні, поверніть «Тимчасове положення».
Але ми повинні розуміти що в нас іншого
шляху немає, вертатися в 90-ті роки минулого
сторіччя неможливо, кожна окрема маленька
спілочка десь в райцентрі не зможе надавати на
100 % корисні послуги своїй територіальній громаді без суттєвої соціальної, громадської та державної підтримки.
Ця підтримка та довіра можлива, якщо кожна людина зрозуміє, що кредитна кооперація —
це шлях до добробуту, що держава підтримує,
бере участь в регулюванні та вітає створення
національної фінансової системи, а не винищує
ці установи для створення умов для існування
іноземних фінансових установ.
Поки банки та інші іноземні лобісти мають
можливість впливати на рішення НБУ, мене цікавить чи РЕАЛЬНО підтримає керівництво НБУ
можливість існування другого рівня кредитної
кооперації — кооперативних банків, на яких
покладено завдання забезпечити можливість
доступу кредитних спілок до інших фінансових
механізмів і ресурсів, крім внутрішніх спілкових. Якщо не підтримує, то чому??? (Це протирічить планам розвитку банківської системи. Навіщо робити своє національне, коли можна поступитися іноземному банківському капіталу?)
Але зараз саме той час зрозуміти на практиці
2008—2009 років, як реагує на зміни в економі«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ці та фінансовому секторі іноземний капітал,
і зрозуміло, чому сотні мільярдів гривень конвертовані та виведені за кордон, а держава, червоніючи пишається тим, що населення нарощує
вклади в банках.
Але питання: чиїх банках? І чому ці іноземні
«доньки» кредитують лише придбання авто, які
імпортуються, та лише вимивають гроші з нашої
економіки.
Тому напрошується два питання: перше до
чиновників, а друге — до керівників кредитних
спілок. Якщо ми відповімо на ці питання тоді
й зрозуміємо, які зміни нам потрібні в законодавстві, що регулює діяльність кредитних спілок.
Перше. Влада повинна визначитись. Ми вже
всі розуміємо, що національної фінансової системи в Україні в повному розумінні практично не
існує.
Тоді питання — чи потрібна національна фінансова система (не банківська, бо банківську
вже продали), щоб акумулювати під себе гроші
населення та з підтримкою держави, акуратно,
з громадською відповідальністю, направити ці
кошти в реальний сектор вітчизняної економіки,
на розвиток споживчого попиту на свої товари
та послуги? Система кредитної кооперації — це
дієвий механізм розкрутити, маховик кредитування малого й середнього бізнесу, підтримки

села. При бажанні можна створити стимули через кредитні спілки витрачати кредитні ресурси
на купівлю вітчизняних економічних товарів
і послуг, унеможливлюючи подальшу конвертацію цих коштів у валюту та виведення за кордон. Але чи потрібно це владі, чи ми будемо далі
покладатися на доброту «іноземного капіталу» —
чи він тут затримається?
Друге. Питання до лідерів кредитних спілок:
чи готові Ви взяти на себе відповідальність за
створення національної фінансової системи, чи
хоча б надати майданчик для її створення? На
мою думку, якщо буде визначення з цими питаннями, тоді зміни реально запрацюють, а якщо ні, то лише зарегулюють кредитні спілки, та
для більшості буде зовсім незрозумілими, навіщо
їх хтось «проштовхує».
Тому, внесення просто поправок у деякі статті законів, без принципових змін у поглядах влади на цілі та мету діяльності кредитних спілок
може лише нашкодить і створити більше припонів у діяльності, чим вони є зараз.
У зв’язку з цим, перш ніж пропонувати пакет
Змін в законодавстві, ми повинні отримати
сигнал від державних діячів — цілковиту підтримку та розуміння мети, стратегії, засобів нашої
діяльності та розуміння задля чого все це потрібно!
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Звітна конференція обласних асоціацій:
ХАКС
Харківська асоціація кредитних спілок
(ХАКС), під час Звітної конференції, що відбулася 18 липня (м. Харків, у приміщенні кредитної
спілки «Слобожанська»), підсумувала свою роботу за 2010 рік та першу половину 2011 року.
У Конференції взяли участь представники 12
кредитних спілок, які входять до асоціації.
Порядок денний Конференції:
1. Звіт правління ХАКС за 2010 рік.
2. Про виключення членів асоціації.
3. Ухвалення плану заходів на ІІ півріччя 2011
року.
4. Про сплату членських внесків.
5. Визначення дати чергової Конференції.
Участь у заході ХАКС взяв представник ВАКС

Олексій Волотовський. Конференцію розпочав
голова правління Харківської асоціації кредитних спілок Гончаренко Сергій Євгенійович, котрий розповів учасникам, що саме зробила ХАКС
протягом звітного періоду. Окремої уваги заслуговує одна з подій, зазначених у його доповіді, — участь представника від ХАКС у роботі
громадської ради Комітету фінансово-банківській діяльності при Харківській обласній
державній адміністрації. У Харківській області
це — перші кроки в представлені кредитних спілок на такому рівні.
Під час конференції активна дискусія виникла навколо планів щодо подальшої роботи ХАКС
і заходів, які потрібно проводити в ІІ півріччі
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2011 року. У свою чергу, представник ВАКС запропонував провести такі заходи:
1. Представницькі: представляти місцеві кредитні спілки через ХАКС на регіональному рівні
як консолідований і централізований ринок; показати значимість фінансових інститутів у розвитку регіону; налагодити тісні ділові зв’язки з
місцевими органами влади. Заходи, що дозволять здійснити це: круглий стіл, тематичні дискусійні клуби тощо.
Аудиторія, яку можна залучити до участі
в цих заходах: представники органів місцевого
самоврядування, регіональні представники державних контролюючих відомств та органів.
2. Інформаційні: інформування суспільства
про позитивну роботу харківських кредитних
спілок. Показати всі ті позитивні тенденції, що
відбулися завдяки роботі кредитних спілок на
місцевому рівні; це має сприяти тому, що населення буде позитивно ставитися до діяльності
кредитних спілок. Відповідні заходи: прес-тури,
прес-ланчі, прес-конференції тощо.
Аудиторія, яку можна залучити до участі в
цих заходах: представники місцевих, регіональних засобів масової інформації.
3. Популяризація: сукупність заходів, направлених на безпосереднє спілкування кредитних
спілок з населенням Харківщини. Мета — викликати в місцевих громад позитивне ставлення до
тієї чи іншої кредитної спілки, представленої в
тому чи іншому регіоні, а також показати відк-

ритість, близькість кредитних спілок до пересічних громадян (членів кредитних спілок). Такі
заходи потрібно проводити постійно.
Члени Харківської асоціації кредитних спілок
позитивно поставилися до цих ініціатив й ухвалили таке рішення:
1.
Доручити правлінню, на підставі наданих
членами ХАКС даних, розробити «Звіт про діяльність кредитних спілок-членів асоціації» й
подати до Харківської облдержадміністрації й
для публікації в обласних ЗМІ. У цьому звіті має
бути інформація про загальний обсяги кредитування, наявність соціально важливих програм
кредитування, сільськогосподарське кредитування, а також дані про обсяги залучення вкладів, нараховані відсотки й про інші позитивні
моменти в діяльності кредитних спілок Харківської області.
Розпочати діалог з журналістами області щодо
підготовки публікацій про кредитні спілки Харківської області та, за можливості, телевізійних
сюжетів — для проведення піар-кампанії до
Міжнародного дня кредитних спілок, щоб сформувати позитивний імідж кредитних спілок
Харківської області в очах територіальної громади й органів виконавчої влади.
2.
Провести чергову Конференцію 12 вересня 2011 року.
3.
Правлінню ХАКС до 12 вересня 2011 р.
підготувати кошторис плану заходів на ІІ півріччя поточного року.
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Внесено зміни до деяких
законів України щодо регулювання ринків
фінансових послуг.
Про те, на що необхідно
звернути увагу, читайте
в коментарі ВАКС
2 червня 2011 р. ухвалено
Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо регулювання ринків
фінансових послуг» № 3462-VI.
Цим Законом внесені зміни
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до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», які наберуть чинність
9 січня 2012 року.
Фінансовим установам необхідно протягом одного року
з дня набрання чинності цим
Законом привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.
Що змінилось? На що необхідно звернути увагу? Про це
читайте на сайті ВАКС (новина від 15 липня 2011 р.).

Роз’яснення щодо
користування земельною
ділянкою
Земельні відносини в Україні
регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України (далі — ЗКУ), а також
прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами.
Відповідно до частини першої статті 116 ЗКУ юридичні
особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель дер-
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жавної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах
їх повноважень, визначених
ЗКУ, або за результатами аукціону.
Набуття права на землю
юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування (частина друга статті 116 ЗКУ).
Згідно зі статтею 125 ЗКУ
право власності на земельну
ділянку, а також право постійного користування та право
оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Документи, що посвідчують
право на земельну ділянку, визначено статтею 126 ЗКУ.
Так право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків,
визначених частиною другою
цієї статті (частина перша статті 126 ЗКУ).
Відповідно до частини другої
статті 126 ЗКУ право власності
на земельну ділянку, набуту
у власність із земель приватної
власності без зміни її меж,
цільового призначення, посвідчується: а) цивільно-правовою
угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в
порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за
такою угодою; б) свідоцтвом
про право на спадщину.
Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою (частина третя статті 126 ЗКУ).
Право оренди земельної
ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону
(частина п'ята статті 126
ЗКУ).

Разом з тим, відповідно до
абзацу «е» статті 141 ЗКУ набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю
або споруду, які розташовані на
земельній ділянці, є підставою
для припинення права користування земельною ділянкою.
Надання у користування
земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після
вилучення (викупу) її в порядку,
передбаченому ЗКУ (частина
п'ята статті 116 ЗКУ).
Для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ
і організацій, а також громадян
з метою регулювання земельних
відносин, раціонального використання та охорони земель,
визначення розміру плати за
землю і цінності земель у складі
природних ресурсів, контролю
за використанням і охороною
земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою призначений державний земельний
кадастр (стаття 194 ЗКУ).
Статтею 204 ЗКУ визначено,
що державний земельний кадастр ведеться уповноваженим
органом виконавчої влади
з питань земельних ресурсів.
Крім цього, відповідно до
статті 15 ЗКУ до повноважень
центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів у галузі земельних відносин, зокрема, належить здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель.
Статтею 206 ЗКУ визначено,
що використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за
землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.
З 1 січня 2011 року введено в дію Податковий кодекс

України (далі — ПКУ), який
регулює відносини, що виникають у сфері справляння
податків і зборів, зокрема,
визначає вичерпний перелік
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування,
платників податків та зборів, їх права та обов'язки,
компетенцію
контролюючих органів, повноваження
й обов'язки їх посадових осіб
під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення
податкового законодавства.
Відповідно до підпункту
14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю —
загальнодержавний податок,
який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної
власності.
Земельний податок — обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних
ділянок та земельних часток
(паїв), а також постійних землекористувачів (далі — податок для цілей розділу XIII цього
Кодексу) (підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов'язковий платіж, який орендар
вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою
(далі у розділі XIII — орендна
плата) (підпункт 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
Справляння плати за землю здійснюється відповідно до
положень ПКУ з урахуванням
критеріїв, які визначені в розділі XIII «Плата за землю». Відповідно до статті 269 ПКУ платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які
перебувають у власності або
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користуванні, а також земельні
частки (паї), які перебувають
у власності (стаття 270 ПКУ).
Порядок обчислення плати за
землю визначено статтею 286
ПКУ. Так відповідно до пункту 286.1 статті 286 ПКУ
підставою для нарахування
земельного податку є дані
державного земельного кадастру. Платники плати за землю
(крім фізичних осіб) самостійно
обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до
1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за
місцезнаходженням земельної
ділянки податкову декларацію
на поточний рік за формою,
встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями (п. 286.2
ст. 286 ПКУ).
Отже, власники земельних
ділянок та землекористувачі
обчислюють суму плати за землю з урахуванням даних державного земельного кадастру,
який відповідно до підпункту
14.1.42 пункту 14.1 статті 14
ПКУ містить сукупність відомостей і документів про місце
розташування та правовий
режим земельних ділянок, їх
оцінку, класифікацію земель,
кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників
землі та землекористувачів,
підготовлених відповідно до закону. Водночас, необхідно врахувати окремі особливості обчислення та сплати плати за землю, які встановлено статтями
286 та 287 ПКУ:
Так відповідно до абзацу другого пункту 286.5 статті 286
ПКУ у разі переходу права власності на земельну ділянку від
одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім
власником за період з 1 січня
цього року до початку того мі-
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сяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця,
в якому у нового власника виникло право власності.
Крім цього, при переході
права власності на будівлю,
споруду (їх частину) податок за
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди
(їх частини), з урахуванням
прибудинкової території сплачується на загальних підставах
з дати державної реєстрації
права власності на нерухоме
майно (пункт 287.6 статті 287
ПКУ).
Відповідно до підпункту
16.1.4 пункту 16.1 статті 16
ПКУ платник податків зобов'язаний сплачувати податки
та збори в строки та у розмірах,
встановлених цим Кодексом
та законами з питань митної
справи.
Щодо бази оподаткування
зазначаємо, що відповідно до
статті 271 ПКУ базою оподаткування платою за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку,
встановленого розділом XIII
ПКУ, а у разі, якщо нормативну
грошову оцінку не проведено, — площа земельних ділянок.
Управління у сфері оцінки
земель та земельних ділянок
здійснює центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів (абзац другий
статті 289 ПКУ).
Відповідно до абзацу третього статті 23 Закону України від 11 грудня 2003 року
№ 1378-IV «Про оцінку земель» (із змінами та доповненнями) витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань
земельних ресурсів.

Указом Президента України
за № 445/2011 8 квітня 2011
року затверджено Положення
про Державне агентство земельних ресурсів України, відповідно до якого витяги з технічної
документації про нормативну
грошову оцінку земельних ділянок видає Держземагентство
України, яке здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому
порядку територіальні органи в
Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, а також
через міськрайонні, міжміські,
міжрайонні територіальні органи.
Платі за землю в Податковому кодексі України присвячено розділ ХIII. Радикальних
змін в порядку адміністрування податку на землю не
сталося, проте платникам
податку необхідно звернути
увагу на деякі особливості.
1. Підставою для нарахування земельного податку є
дані державного земельного
кадастру.
Як і раніше, платники податку (юридичні особи) повинні
будуть щорічно самостійно нарахувати суму податку та в термін до 1 лютого надавати до
органу державної податкової
служби за місцезнаходженням
земельної ділянки податкову
декларацію на поточний рік за
встановленою формою з розбиттям річної суми рівними частинами по місяцях.
Одночасно в обов'язковому
порядку платникові необхідно
надати довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки при наданні першої декларації. У подальшому така довідка надається в разі зміни оцінки землі.
Податковим кодексом передбачено, що платник має право
надавати щомісячно нову звітну декларацію впродовж 20
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календарних днів місяця, наступного за звітним.
Що стосується платниківфізичних осіб, то податок їм
нараховують органи державної
податкової служби, які в строк
до 1 липня поточного року направляють податкове повідомлення-рішення про сплату податку. Якщо раніше громадяниплатники земельного податку
повинні були сплачувати податок двічі на рік рівними частинами: до 15 серпня та до
15 листопада, то з прийняттям
Податкового кодексу сплата
повинна здійснюватися впродовж 60 днів з дня вручення
повідомлення — рішення.
Пунктом 286.5 статті 286
передбачено порядок сплати
земельного податку у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника
до іншого впродовж одного календарного року. В такому разі
попередній власник сплачує
податок з 1 січня до початку
того місяця, в якому він втратив право власності на земельну
ділянку, а новий власник — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
2. Орендна плата за земельну ділянку нараховується
на підставі договору оренди
такої земельної ділянки.
Норма Податкового кодексу
передбачає обов'язковість щорічного надання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування до податкових органів в термін до 1 лютого переліку орендарів на поточний рік,
а також інформування щомісячно про внесення змін до існуючих договорів та про їх розірвання.
Податковим кодексом України встановлено граничний розмір для суми орендної плати,
який не може бути для земель
сільськогосподарського призначення менш, ніж розмір земельного податку; а для інших кате-

горій земель не менш трикратного розміру земельного податку; і не перевищувати 3 %
нормативної грошової оцінки
для земель, наданих під об'єкти
виробництва
електроенергії;
12 % нормативної грошової оцінки для інших земельних ділянок. У зв'язку з прийняттям
Податкового кодексу Законом
України від 02 грудня 2010 р.
№ 2756-V1 внесені деякі зміни
та доповнення до Закону про
оренду землі. Відтепер, окрім
грошової форми сплати, за бажанням власника земельної ділянки орендна плата може
встановлюватися в натуральній
формі.
На думку аудитора, не
зрозуміло як практично застосовувати норми ПКУ до ситуацій
коли:
— наприклад, перехід права
власності на будівлю, споруду (їх частину) відбувся до
01.01.2011 р. Як в цьому
випадку застосовувати вимоги п.287.6 статті 287
ПКУ?
— як визначити базу оподаткування згідно з вимогами
статті 271 ПКУ, тобто отримати грошову нормативну
оцінку земельної ділянки?
— на підставі якого документа
розрахувати площу земельної
ділянки, яку займає офіс?
Аудитор радить, кредитним спілкам скористатись положеннями п. 52.2 ст. 52 ПКУ та
отримати письмову податкову
консультацію від ДПІ по місцю
своєї реєстрації, щодо застосувань норм ПКУ відносно нарахування та сплати земельного
податку, враховуючи питання у
вищенаведеному параграфі.
Матеріал підготовлено
аналітичною службою Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»
спільно з аудиторською
фірмою «АВС — Центр».

Щодо заповнення форми
1ДФ
За кодом 133 повинні відображатися «суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця
у розмірах, визначених законом». Тож, виникає питання
відображення суми нарахованого на заробітну плату ЄСВ у формі № 1ДФ. У своєму коментованому листі від 12.05.2011 р
№ 8882/6/17-0215 ДПАУ пояснює, що дохід під ознакою «133»
відображатиметься лише якщо
працедавець перераховуватиме
кошти до Накопичувального
фонду, що створюється Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд. Наразі накопичувальний фонд не створено.
Тож, відповідно до вище зазначеного листа, «враховуючи наведене, а також необхідність у
майбутньому удосконалення
обліку суми збору на державне
пенсійне страхування, що вносяться за рахунок працедавця у
розмірах, визначених законом,
та обліковуються в індивідуальній картці застрахованої особи
(найманого працівника), зазначена інформація до набрання
чинності законом про запровадження перерахування частини
страхових внесків до Накопичувального фонду у Податковому
розрахунку ф. № 1ДФ ознака
«133» не відображається».
А за ознакою «134» дохід показують підприємства, що перераховують внески до недержавних пенсійних фондів (відповідно до абз. 2, п. 142.2 ПКУ
підприємство має право віднести на витрати в податковому
обліку внески за договором довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення найманої ним фізичної особи
в межах 25 % заробітної плати,
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нарахованої такій найманій
особі протягом податкового року, на який припадають такі
податкові періоди. За ознакою
«118» відображаються «кошти,
отримані платником податку на
відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та
не повернуті у встановлені законодавством строки». Це не
значить, що в формі № 1ДФ
потрібно відображати всі кошти
рахунку 372, оскільки далеко не
всі вони оподатковуються. Відповідно до роз’яснень ДПАУ «За
ознакою доходу «118» відображаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження
або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом,
що оподатковується».

Щодо посвідчення
про відрядження
22 липня 2011 р. набрав
чинності наказ Міністерства
фінансів від 21.06.2011 року
№ 738, яким з метою приведення актів законодавства у відповідність до вимог Податкового
кодексу України скасовано наказ ДПА України від 28.07.97 р.
№ 260 «Про затвердження форми посвідчення про відрядження».
Нагадуємо, що на підставі
відміток у зазначеній формі
виплачувалися добові до 1 квітня 2011 р.
Проте, Податковий кодекс
не вважає обов'язковим елементом для обліку витрат на відрядження наявність відміток на
відрядному посвідченні. Але
«Програма захисту вкладів» рекомендувала своїм учасникам
продовжувати використовувати
зазначене посвідчення до отримання роз’яснень з боку органів
податкової служби.
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При цьому, в своєму листі
№ 11327/6/15-0516 від 18 червня 2011 р. ДПАУ зазначає таке: добові витрати на службові
відрядження можуть включатися до складу витрат платника
податків лише за наявності наказу про відрядження і відповідних первинних документів, які підтверджують наміри і фактичне здійснення
відрядження, але не більше
розміру, встановленого пп. 140.1.7 ПКУ.
Враховуючи зазначене вище,
рекомендуємо кредитним спілкам розробити й затвердити
власну форму посвідчення
про відрядження як первинний документ із виконанням
умов щодо обов'язкових реквізитів.
Нагадуємо, що відповідно до
п. 9.2 ст. 9 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.
2.4 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88, первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:
— назва документа (форми);
дата і місце складання;
— назва підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської
операції, одиницю виміру
господарської операції;
— посади й прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, і
правильність її оформлення;
особистий підпис або інші
дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала
участь у здійсненні господарської операції.
Матеріал підготовлено
аналітичною службою
Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту
вкладів».

У зв`язку зі зміною
в Плану рахунків
бухгалтерського обліку
З 4 липня 2011 року набув
чинності наказ Міністерства
фінансів України від 31 травня
2011 р. № 664 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку».
Цей документ містить дві
групи змін:
— зміни, що безпосередньо
стосуються діяльності кредитних спілок;
— зміни, що прямо не стосуються діяльності кредитних спілок.
ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ
СПІЛОК
Внесено зміни до Плану розрахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств й організацій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України № 291 від
30 листопада 1999 р.
І. Рахунок 37 доповнено субрахунком 378 «Розрахунки з
державними цільовими фондами» (де повинні тепер також
обліковуватися розрахунки з
тимчасової непрацездатності
при отриманні «лікарняних»
коштів від ФСС з ТВП).
Зараз більшість кредитних
спілок , відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 р. № 171 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднанню кредитною
спілкою» на цьому субрахунку
вели розрахунки за безнадійними кредитами.
Рекомендуємо:
1. Внести зміни до наказу про
облікову політику кредитної
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спілки та Плану рахунків
кредитної спілки.
2. Для обліку розрахунків за
безнадійними кредитами
надалі використовувати «незайнятий» субрахунок 379.
ІІ. Введено субрахунки Рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», а
саме:
— субрахунок 481 — для обліку цільового використання звільнених від оподаткування коштів;
— субрахунок 482 — для обліку коштів, отриманих з
бюджету та державних
цільових фондів;
— субрахунок 483 — для обліку гуманітарної допомоги;
— субрахунок 484 — для обліку інших цільових коштів.
Зараз більшість кредитних
спілок, відповідно до Розпорядження Держфінпослуг № 171
від 18.12.2003 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднанню кредитною
спілкою» на цих субрахунках
вели розрахунки за внесками
членів до благодійного фонду,
внесками інших осіб до благодійного фонду та цільовим фінансуванням з бюджетних
і позабюджетних фондів відповідно.
Рекомендуємо:
1. Внести зміни до наказу
про облікову політику кредитної спілки та Плану
рахунків кредитної спілки.
2. Для субрахунку 484 ввести додаткові субрахунки
четвертого порядку:
— 484-1 — внески членів кредитної спілки до благодійного фонду;
— 484-2 — внески інших осіб
до благодійного фонду.

ІІІ. До Плану рахунків внесено технічні правки, пов’язані із
введенням єдиного соціального
внеску, а саме:
— з Плану рахунків виключено субрахунки 822 та 823,
призначені для обліку відрахувань з тимчасової непрацездатності та безробіття;
— змінено назву субрахунку
651, на якому відтепер
будуть обліковуватися
«розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
— з Плану рахунків виключено субрахунок 653, де вівся облік розрахунків з безробіття. Якщо кредитна
спілка мала залишки по
цьому рахунку на початок
року, їх можна перенести
на субрахунок 651 або
продовжити обліковувати
на тепер вже не чинному
субрахунку 653.
Загальна рекомендація!
Кредитним спілкам звернутися до розробників програмного забезпечення, яке використовує спілка, для внесення відповідних змін до Плану рахунків,
а також до алгоритму формування звітності, якщо остання
формується автоматично.
ЗМІНИ, ЩО ПРЯМО НЕ
СТОСУЮТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
І. Змінами до П(С)БО 2
«Баланс» встановлено особливості складання окремого балансу
спільної діяльності, а також доповнено П(С)БО 12 «Фінансові
інвестиції» пунктом щодо розкриття інформації про спільну
діяльність.
ІІ. Доповнено п. 17 П(С)БО
15 «Дохід». Так отримане цільове фінансування (у тому числі
кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням

пільг з додатку на прибуток підприємств) визнається доходом
протягом тих періодів, в яких
були зазнані витрати.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Цей пункт стосується тих
платників податку на прибуток, які користуються
пільгами з цього податку
за пунктами 154.2—154.4,
п. 154.6 Податкового кодексу. Нагадуємо, що оподаткування кредитних спілок
визначається ст. 157 «Оподаткування неприбуткових
організацій».
Тому субрахунок 481 (див.
вище) кредитними спілками
не використовується.
ІІІ. В усіх нормативних актах, де це необхідно, слова
«збори на обов’язкове соціальне
с тра ху ван н я н а в ип ад ок
безробіття тощо» замінено словами «відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
IV. Внесено зміни до спрощеного Плану рахунків та фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва. Нагадуємо, що небанківські фінансові
установи не відносяться до зазначених суб’єктів.
Радимо кредитним спілкам
негайно привести свою діяльність у відповідність до зазначених змін.

Матеріал підготовлено
аналітичною службою
Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту
вкладів»
(www.pzv.net.ua )
спільно
з аудиторською фірмою
«АВС — Центр»
(www.audit.pzv.net.ua).
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План семінарів/практикумів ВАКС на ІІ півріччя 2011 р.
Наведений план заходів складено на підставі пропозицій і побажань членів ВАКС, виявлених
шляхом анкетування.
Семінари/практикуми ВАКС проводяться за підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі»
GIZ/DGRV.
Дата

Місце
проведення
заходу

Назва заходу

Цільова аудиторія

08.09.2011 р.

м. Київ

Тренінг/Фінансова просвіта «Плануй
майбутнє»

Працівники кредитних
спілок

22.09.2011 р.

м. Київ

Семінар «Питання правозастосування
на ринку фінансових послуг»

Керівники кредитних
спілок, юристи кредитних спілок

20.10.2011 р.

м. Київ

Семінар «Трудове законодавство в
діяльності кредитних спілок. Організація роботи відокремлених підрозділів»

Керівники кредитних
спілок, бухгалтери/
кадрові служби кредитних спілок

17.11.2011 р.

м. Київ

Семінар «Робота з боржниками
кредитних спілок. Повернення боргів.
Можливі шляхи уникнення
проблемних кредитів в діяльності
кредитних спілок»

Керівники кредитних
спілок, кредитні інспектори, працівники служби
безпеки, юристи кредитних спілок

15.12.2011 р.

м. Київ

Практикум «Рекламні та піар-кампанії
в кредитних спілках»

Працівники кредитних
спілок

ВІДТЕПЕР ЧЛЕНИ ВАКС МОЖУТЬ ПОДАВАТИ ЗВІТНІСТЬ ДО АСОЦІАЦІЇ
ЧЕРЕЗ САЙТ
Шановні члени ВАКС!
Відтепер ви можете подавати звітність до ВАКС через сайт асоціації.
Щоб завантажити свій звіт, вам потрібно авторизуватися на сайті, після чого у вікні
авторизації завантажити сам звіт. Аналіз звітності буде надіслано вам на електронну
пошту. Відтак, звітні дані за ІІІ квартал 2011 року ви можете подати або звичним
способом — на електронну адресу офісу ВАКС, або через сайт асоціації
www.vaks.org.ua. Таке нововведення пов’язано з тим, що, починаючи з 2012 року,
кредитні спілки повинні будуть подавати звітні дані в електронній формі через
web-інтерфейс на офіційному сайті Держфінпослуг у режимі on-line.
Будемо вдячні за пропозиції та побажання щодо роботи сайту
й прийому звітності через сайт асоціації!
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Липень 2011

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Німецького Товариства Технічного
Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності
на селі» GIZ/DGRV

проводить Тренінг/Фінансова просвіта «Плануй майбутнє»
Дата проведення: 8 вересня 2011 р.
Початок реєстрації о 9:30. Початок тренінгу: 10:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно.
Основні лектори/доповідачі: Волков Анатолій Сергійович (тренер, Член ВАКС, КС
«Кримкредитсоюз»), Романенко Тетяна Вікторівна (тренер, Член ВАКС, КС «Юкон»)
Головні питання:
Фінансовий консалтинг.
Фінансова просвіта школярів.
Принципи навчання дорослих.
Методика оцінки результатів.
Просування продуктів фінансової просвіти серед кредитних спілок.
Пошук нових партнерів.
Розмір реєстраційного внеску за участь у тренінгу складає:
для Членів ВАКС та Учасників ПЗВ — 250 грн, для інших — 400 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування, матеріали семінару
й обід.
Заявка — на звороті.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі» GIZ/
DGRV проводить
Семінар «Питання правозастосування на ринку фінансових послуг»
Дата проведення: 22 вересня 2011 р.
Початок реєстрації о 9:30. Початок семінару: 10:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно.
Основні лектори/доповідачі: Посполітак Володимир Володимирович (радник ВАКС з правових
питань), Азаров Денис Сергійович (НаУКМА), Канфуі Іван Васильович (НаУКМА), Федорчук Даніїл
(НаУКМА).
Головні питання:
Особливості господарських злочинів.
Особливості службових злочинів посадових осіб кредитної спілки.
Порядок здійснення оперативно-розшукової діяльності та/або слідчих дій при розслідуванні
справ у кредитній спілці.
Питання організації служби безпеки кредитної спілки.
Захист прав кредитної спілки при виконавчому провадженні.
Особливості правового регулювання способів забезпечення виконання зобов’язання (порука,
гарантія, застава).
Виконавче впровадження.
Розмір реєстраційного внеску за участь у семінарі складає:
для Членів ВАКС та Учасників ПЗВ — 400 грн, для інших — 600 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування, матеріали семінару
й обід.
Заявка — на звороті.
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ЗАЯВКА
на участь у Тренінгу/Фінансовій просвіти «Плануй майбутнє»
Відомості про учасника тренінгу:
Назва кредитної спілки: __________________________________________________________
Член ВАКС

Учасник ПЗВ

Інші

місцезнаходження: ______________________________________________________________
телефон _________________ факс ________________ e-mail ________________________
Представники, які візьмуть участь у тренінгу:
ПІБ

Посада

1.
2.
Увага! Оплата здійснюється лише згідно з рахунком. Рахунок виписується після
отримання заявки. Заявка надається електронною поштою на адресу office@vaks.org.ua
або факсом (044) 234-24-87, 278-30-68.
Заявки приймаються до 2 вересня 2011 р.
М.П.

Керівник ______________/_________________________ (ПІБ, підпис)

ЗАЯВКА
на участь у семінарі «Питання правозастосування на ринку фінансових послуг»
Відомості про учасника семінару:
Назва кредитної спілки: __________________________________________________________
Член ВАКС

Учасник ПЗВ

Інші

місцезнаходження: ______________________________________________________________
телефон _________________ факс ________________ e-mail ________________________
Представники, які візьмуть участь у семінарі:
ПІБ

Посада

1.
2.

Увага! Оплата здійснюється лише згідно з рахунком. Рахунок виписується після
отримання заявки. Заявка надається електронною поштою на адресу office@vaks.org.ua
або факсом (044) 234-24-87, 278-30-68.
Заявки приймаються до 16 вересня 2011 р.

М.П.
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Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі»
GIZ/DGRV проводить
Семінар «Трудове законодавство в діяльності кредитних спілок.
Організація роботи відокремлених підрозділів»
Дата проведення: 20 жовтня 2011 р.
Початок реєстрації о 9:30. Початок семінару: 10:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно.
Основні лектори/доповідачі: Посполітак Володимир Володимирович (радник ВАКС з правових питань), Перехрест Руслан Юрійович (НаУКМА), Ярина Надія Федорівна (експерт ВАКС), Бойчук Віталій
Ігоревич (адвокат), фахівці Держфінпослуг.
Головні питання:
Трудове законодавство в діяльності кредитних спілок.
Регулювання трудових правовідносин в кредитній спілці.
Специфіка документообігу в кредитних спілках.
Перелік внутрішніх положень та процедур кредитних спілок.
Внутрішні Положення кредитної спілки.
Організація роботи відокремлених підрозділів.
Розмір реєстраційного внеску за участь у семінарі складає:
для Членів ВАКС та Учасників ПЗВ — 400 грн, для інших — 600 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування, матеріали семінару
й обід.
Заявка — на звороті.

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі» GIZ/
DGRV проводить
тренінг «Робота з боржниками кредитних спілок. Повернення боргів. Можливі шляхи
уникнення проблемних кредитів в діяльності кредитних спілок»
Дата проведення: 17 листопада 2011 р.
Початок реєстрації о 9:30. Початок тренінгу: 10:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно.
Лектор/доповідач: Каменецький Станіслав Володимирович (бізнес-тренер, практичний психолог,
керівник «Центру освіти колекторів»)
Головні питання:
Особливості дистанційної роботи з боржниками.
Вимоги до спеціалісту з питань повернення боргів.
Стратегія поведінки в переговорах з боржником.
Особливості ведення переговорів з боржниками.
Особливості звернення стягнення на окремі види майна.
Розмір реєстраційного внеску за участь у тренінгу складає:
для Членів ВАКС та Учасників ПЗВ — 350 грн, для інших — 500 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування, матеріали семінару
й обід.
Заявка — на звороті.

35

ПЛАН ЗАХОДІВ

ЗАЯВКА
на участь у семінарі «Трудове законодавство в діяльності кредитних спілок.
Організація роботи відокремлених підрозділів»
Відомості про учасника семінару:
Назва кредитної спілки: __________________________________________________________
Член ВАКС

Учасник ПЗВ

Інші

місцезнаходження: ______________________________________________________________
телефон _________________ факс ________________ e-mail ________________________
Представники, які візьмуть участь у семінарі:
ПІБ

Посада

1.
2.
Увага! Оплата здійснюється лише згідно з рахунком. Рахунок виписується після
отримання заявки. Заявка надається електронною поштою на адресу office@vaks.org.ua
або факсом (044) 234-24-87, 278-30-68.
Заявки приймаються до 14 жовтня 2011 р.
М.П.

Керівник ______________/_________________________ (ПІБ, підпис)

ЗАЯВКА
на участь у тренінгу «Робота з боржниками кредитних спілок. Повернення боргів. Можливі
шляхи уникнення проблемних кредитів в діяльності кредитних спілок»
Відомості про учасника тренінгу:
Назва кредитної спілки: __________________________________________________________
Член ВАКС

Учасник ПЗВ

Інші

місцезнаходження: ______________________________________________________________
телефон _________________ факс ________________ e-mail ________________________
Представники, які візьмуть участь у тренінгу:
ПІБ

Посада

1.
2.

Увага! Оплата здійснюється лише згідно з рахунком. Рахунок виписується після
отримання заявки. Заявка надається електронною поштою на адресу office@vaks.org.ua
або факсом (044) 234-24-87, 278-30-68.
Заявки приймаються до 11 листопада 2011 р.

М.П.
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Всеукраїнська асоціація кредитних спілок за підтримки Німецького Товариства Технічного
Співробітництва (GIZ) в рамках проекту технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на
селі» GIZ/DGRV проводить
Практикум «Рекламні та піар-кампанії в кредитних спілках»
Дата проведення: 15 грудня 2011 р.
Початок реєстрації о 9:30. Початок практикуму: 10:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно.
Основні лектори/доповідачі — уточнюються.
Головні питання:
Сутність рекламних і піар-кампаній.
Засоби та заходи для проведення PR-кампаній.
Планування. Механізми реалізації.
Основні піар-інструменти.
Розмір реєстраційного внеску за участь у практикумі складає:
для Членів ВАКС та Учасників ПЗВ — 300 грн, для інших — 500 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування, матеріали семінару
й обід.
Заявка — на звороті.

«Узагальнення норм законодавства України в частині повноважень правоохоронних органів
на ринку кредитної кооперації та рекомендації щодо дій працівників кредитних спілок
у відносинах з правоохоронними органами»
Станом на 1 липня 2011 р.
На замовлення Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС) та Об’єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» (ОКС «ПЗВ») узагальнення здійснив Радник з правових питань Проекту «Реформування
фінансової діяльності в сільській місцевості» Кооперативної Асоціації «Райффайзен» (DGRV) та Німецького
Товариства Технічного співробітництва (GIZ), член КЕР ДКЦПФР, к.ю.н., доцент Посполітак В. В.
У матеріалі ви зможете прочитати про таке:
Рекомендації для працівників кредитної спілки щодо правоохоронних органів під час перебування
на робочому місці.
Примірний алгоритм дій працівників кредитної спілки при несподіваному приході представників
контролюючих органів.
Рекомендації працівникам кредитної спілки в разі приходу співробітників Державної служби боротьби
з економічною злочинністю.
Рекомендації на випадок, якщо міліціонери прийшли «поговорити» з Вами вдома.
Рекомендації працівникам кредитної спілки на випадок, якщо перевіряючи посилаються на
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Рекомендації працівникам кредитної спілки при перевірці заяви про вчинення злочину.
Рекомендації в разі Вашого виклику на допит.
А також: загальні повноваження органів внутрішніх справ, повноваження Служби безпеки України, повноваження Державної податкової служби України (у тому числі податкової міліції), повноваження правоохоронних
органів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, повноваження підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю, дізнання та досудове
слідство, порушення кримінальної справи, обшук, виїмка, допит, прокурорський нагляд за додержанням законів
правоохоронними органами, взаємодія правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю, захист персональних
даних.
Члени ВАКС можуть ознайомитися з узагальненнями на сайті www.vaks.org.ua, у розділі «Методичні
рекомендації ВАКС».
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ЗАЯВКА
на участь у практикумі «Рекламні та піар-кампанії в кредитних спілках»
Відомості про учасника практикуму:
Назва кредитної спілки: __________________________________________________________
Член ВАКС

Учасник ПЗВ

Інші

місцезнаходження: ______________________________________________________________
телефон _________________ факс ________________ e-mail ________________________
Представники, які візьмуть участь у семінарі:
ПІБ

Посада

1.
2.

Увага! Оплата здійснюється лише згідно з рахунком. Рахунок виписується після
отримання заявки. Заявка надається електронною поштою на адресу office@vaks.org.ua
або факсом (044) 234-24-87, 278-30-68.
Заявки приймаються до 9 грудня 2011 р.
М.П.

Керівник ______________/_________________________ (ПІБ, підпис)

УОКС

НОВИНИ
УКРАЇНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
І. Фінансова інформація
Українська об’єднана кредитна спілка успішно завершила І півріччя 2011 року.
Протягом цього періоду відбулося зростання
по основним балансовим показникам УОКС, зріс
попит кредитних спілок на послуги (як кредити,
так і внески (вклади) на депозитні рахунки).
Загалом, за 18 місяців діяльності досягнуто таких результатів:
надано 29 кредитів на суму 4 645 000 грн на
різні цілі, у тому числі на підтримку ліквідності;
сформовано капітал у розмірі 2 млн грн;
виплачено
кредитним
спілкам
понад
130 000 грн у вигляді відсотків на внески
(вклади) на депозитні рахунки в УОКС;
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понад 100 тис. грн направлено на формування резервного капіталу за рахунок доходу
УОКС;
укладено договір кредитної лінії з фінансовою
компанією «Ойкокредит – Україна»;
підписано договір про співпрацю та розподіл
функцій між Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок, «Програмою захисту вкладів»
та Українською об’єднаною кредитною спілкою;
встановлено ділові зв’язки з ПАТ «Фольксбанк» (розробляється спільні програми обслуговування кредитних спілок; кредитні та депозитні продукти; оформлена кредитна лінія
для УОКС);
Діяльність є беззбитковою.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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01.01.2010

кредити членам
прострочені кредити
фінінвестиції
основні засоби
інша дебіторська
заборгованість
витрати майбутніх
періодів
активи

вклади членів УОКС
зобов'язання перед іншими
юридичними особами
інші зобов'язання
пайовий капітал
резервний капітал
нерозподілений дохід
капiтал усього

225'960
28'104
458

Динаміка активів
31.12.2010 Динаміка за
2010 рік

30.06.2011

Динаміка
6 міс. 2011/
2010
-16,9 %
109,0 %
-20,0 %
5,9 %

1 273 000
0
1 619 341
7 500
3 400

463,4 %
-100,0 %
1536,6 %
-

1 057 873
0
3 385 230
6 000
3 600

0

-

0

-

4 452 703

53,4 %

262 292
2 903 241
1006,9 %
Динаміка зобов'язань і капіталу
01.01.2010
31.12.2010 Динаміка за
2010 рік

30.06.2011

Динаміка
6 міс. 2011/
2010
109,5 %
-100,0 %

1 120 000
150 000

-

2 346 000
0

319 073

9 052
1 515 413

374,9 %

12 926
1 901 820

42,8 %
25,5 %

18 897
-75 678
262 292

108 776
0
1 624 189

475,6 %
-100,0 %
519,2 %

149 976
38 351
2 090 147

37,9 %
28,7 %

Інформація про доходи й витрати
за І півріччя 2011 року
Процентні доходи
250 442
Непроцентні доходи
0
Всього доходів
250 442
Процентні витрати
97 678
Непроцентні витрати
74 411
Всього витрат
157 089
Фінансовий результат
93 353
Витрати на формування резервного
капіталу
40 000
Нерозподілений дохід
53 353

ІІ. Кадрові ротації УОКС
13 липня 2011 року, спостережна рада УОКС
провела низку кадрових змін.
Призначено новий склад кредитного комітету УОКС:
Світлана Романенко — голова кредитного комітету;
Лариса Прядко — член кредитного комітету;
Іван Вишневський — член кредитного комітету.
Призначено новий склад правління УОКС:
Іван Вишневський — голова правління;
Світлана Романенко — заступник голови правління;
Оксана Соломчак — член правління.
III. Фінансові послуги УОКС кредитним
спілкам-учасникам
УОКС пропонує кредитним спілкам такі види
послуг:
кредити на різні цілі та строки;

залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки;
надання поручительств кредитним спілкамучасникам.
УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ
УКРАЇНСЬКОЮ ОБ'ЄДНАНОЮ
КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ
Позичальник — кредитна спілка — член
УОКС. Проведення ідентифікації кредитної спілки відповідно до вимог законодавства про
«відмивання брудних грошей» і фінансування
тероризму.
Строк надання кредитів — до 32 місяців.
Відсоткова ставка — 19,5—21%.
Форма — кредит однією сумою або кредитна
лінія.
Максимальна сума кредиту: не більше 15 %
активів кредитної спілки-позичальника, але не
більше суми регулятивного капіталу кредитної
спілки-позичальника.
Проведення виїзної оцінки кредитного портфеля кредитної спілки-заявника (крім кредитних спілок-учасників «Програми захисту вкладів»). Наявність рішення спостережної ради кредитної спілки-заявника про необхідність отримання кредиту.
Подання заяви про надання кредиту та всіх
необхідних документів відповідно до вимог,
встановлених Положенням про фінансові послуги УОКС.
39

УОКС

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКІВ (ВКЛАДІВ) ЧЛЕНІВ УОКС НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ
Періодичність
виплати
процентів

Строк залучення
до запитання

3 місяці

6 місяців

9 місяців

12 місяців

більше 12
місяців
15,5 %

без довнесення і без зняття
сплата процентів
щомісячно
сплата процентів
у кінці

10,0 %

-

12,0 %

13,5 %

14,5 %

10,0 %

-

12,0 %

14,0 %

15,0 %

УМОВИ НАДАННЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ КРЕДИТНИМ СПІЛКАМ-УЧАСНИКАМ
УКРАЇНСЬКОЮ ОБ'ЄДНАНОЮ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ
Ця послуга є цікавою для кредитних спілок,
які активно надають кредити іншим кредитним
спілкам, або активно користуються кредитами
інших кредитних спілок.
УОКС надає поручительство за умови проведення оцінки кредитної спілки-позичальника.

Залежно від результатів оцінки рішенням
Спостережної Ради УОКС визначається розмір
плати за надане поручительство.
Надання поручительства оформляється тристороннім договором між Кредитором—УОКС—
Позичальником.

АНАЛІТИКА

Аналіз основних показників діяльності
учасників ОКС «ПЗВ» у першому півріччі 2011 р.
Протягом першого півріччя 2011 року
«Програма захисту вкладів» (далі — ПЗВ) поповнилась двома учасниками та двома кандидатами в учасники. Натомість, шість спілок були позбавлені статусу кандидата в учасники/учасника
ПЗВ, з яких п’ять — за власним бажанням,
один — за порушення статуту ПЗВ. Отже, під
час аналізу даних учасників ПЗВ необхідно зважати на суттєві зміни щодо їх розміру та кількості протягом аналізованого періоду.
Таким чином, станом на 30.06.2011 р. у складі учасників ПЗВ було 49 кредитних спілок
(42 учасника та 7 кандидатів в учасники).
ПЗВ охоплює кредитні спілки всіх регіонів
України. При цьому найбільша кількість учасників ПЗВ (22 кредитні спілки) зосереджена на
заході, менше всього кредитних спілок (5 кредитних спілок) представляє південь України. Протягом першого півріччя 2011 року частина учасників ПЗВ продовжила виключати зі своїх рядів
членів, які довгий час не користуються послугами кредитної спілки. У результаті кількість членів кредитних спілок-учасників ПЗВ скоротилася за перше півріччя 2011 року на 11,3 % та
склала 330,7 тис. осіб.
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Внаслідок обережної політики кредитних спілок при видачі кредитів (як правило, позичальникам, які вже користувалися фінансовими
послугами спілки) та утримання від залучення
великої кількості вкладів (надліквдіність у більшості спілок), кредитні спілки доволі повільно
залучають нових членів.
Маючи певні проблеми з надлишком ліквідності через відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, частина спілок
намагається вирішити цю проблему, розміщуючи вільні кошти на депозитах у банках чи
в ОКСі, у той час, як інша частина дотримується
політики підтримки високого рівня миттєвої ліквідності й тримає значні кошти в грошовій формі та на поточних рахунках. У результаті, кількість вкладників учасників ПЗВ зменшилася
протягом першого півріччя 2011 року на 2,4 тис
осіб (12,1 %) та склала 17,3 тис. осіб (5,2 % від
загальної кількості членів кредитних спілокучасників ПЗВ).
Аналогічна ситуація спостерігається з позичальниками. Кредитні спілки поступово активізують кредитну діяльність, зосередившись більшою мірою на наявних платоспроможних пози-
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чальниках, збільшуючи таким чином концентрацію кредитного портфеля. В результаті, кількість
позичальників учасників ПЗВ скоротилася за
перше півріччя 2011 року на 6,0 тис. осіб (6,2 %)
та склала 90,1 тис. осіб (27,2 % від загальної кількості членів кредитних спілок-учасників ПЗВ).
При цьому необхідно відмітити, що зміна
структури учасників ПЗВ суттєво вплинула на
загальну статистику по ПЗВ. Зокрема, станом на
кінець першого півріччя 2011 року депозитний
портфель учасників ПЗВ зменшився порівняно
з кінцем 2010 року на 24,6 млн грн (-7,1 %)
та склав 320,4 млн грн, кредитний — скоротився на 26,0 млн грн (-5,7 %), досягнувши
432,3 млн. грн.
Аналіз динаміки розвитку протягом першого
півріччя 2011 року кредитних спілок, які були
учасниками ПЗВ станом на 30.06.2011, показав,
що ця група спілок:
залучила 219,6 млн. грн. вкладів, що на
10,1 млн грн (+4,8 %) більше, ніж за аналогічний період 2010 року;
видала кредитів на суму 321,6 млн грн, що на
4,7 млн грн (+14,5 %) більше, ніж за перше
півріччя 2010 року.
Викладене вище підтверджує поступову активізацію роботи кредитних спілок як щодо залучення вкладів, так і щодо кредитної діяльності. При цьому в структурі кредитного портфеля
учасників ПЗВ основну частку продовжують
складати споживчі кредити, хоча їх питома вага
й скоротилася з 41,6 до 39,8 % кредитного портфеля порівняно з кінцем 2010 року на користь
фермерських та особистих селянських кредитів,
частка яких склала 3 та 4,4 % відповідно. Однак
така ситуація пояснюється сезонністю при робо-

ті кредитних спілок з фермерськими та селянськими господарствами. В цілому структура кредитного портфеля учасників ПЗВ є стабільною.
Крім споживчих кредитів значна частка кредитного портфеля припадає на кредити на інші потреби та на придбання, ремонт і реконструкцію
житла. Невисокою залишається питома вага комерційних, а також фермерських та селянських
кредитів.
Зміна структури учасників ПЗВ також відобразилася на загальній картині динаміки активів. Зокрема, за перше півріччя 2011 року
їх розмір скоротився на 21,6 млн грн (-4,3 %)
та склав 484,8 млн грн.
При цьому капітал учасників ПЗВ, навіть
враховуючи зміни в структурі учасників,
збільшився за перше півріччя 2011 року на
8,2 млн грн (+6,9 %) та склав 126,6 млн. грн.
Темпи зростання капіталу учасників ПЗВ коливалися від 0,5 до 60,1 % за півріччя.
Причому головним чином капітал учасників
ПЗВ збільшився за рахунок резервного капіталу,
до якого більшість учасників ПЗВ (21 спілка)
спрямували, за рішенням Загальних зборів, всю
суму нерозподіленого доходу попереднього фінансового року.
В результаті станом на 30.06.2011 у структурі
капіталу 71,4 % (90,3 млн грн) припадає на резервний капітал, який є безповоротним, а тому
забезпечує стабільність і надійність кредитної
спілки.
Крім того, три кредитні спілки розподілили
нерозподілений дохід попереднього фінансового
року на пайові внески. Чотири кредитні спілки
не встигли оговтатися після кризи та вийти на
кінець 2010 року на позитивний фінансовий
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результат, а тому змушені були
покрити збитки попереднього
фінансового року за рахунок
капіталу.
При цьому середнє значення
показника платоспроможності
(співвідношення регулятивного
капіталу до активів, зважених
на ризик) системи кредитних
спілок-учасників ПЗВ станом
на 30.06.2011 складає 30 % при
загальносвітовій
встановленій
нормі 8 %.
Враховуючи результати діяльності в непрості 2008—2010
роки, учасники ПЗВ, дотримуючись консервативної моделі розвитку, поступово активізують
депозитно-кредитну діяльність,
орієнтуючись, в основному, на
перевірених часом членів кредитної спілки та не здійснюючи
ризикової кредитної політики
й агресивних дій щодо залучення нових членів, підвищують
власну капіталізацію та шукають нові сфери для кредитування.
Аналітична служба
Об’єднання кредитних
спілок «Програма захисту
вкладів»
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