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«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Керівництво Держфінпослуг і представники ринку обговорювали
питання державного регулювання діяльності кредитних спілок

У

Держфінпослуг 30 червня відбулася нарада з широкого кола
актуальних питань державного регулювання діяльності кредитних спілок, у першу чергу з питань переліцензування.
Ця нарада, зокрема, стала наслідком попередніх звернень Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
та Об'єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів» з приводу сучасного стану процесу переліцензування.
Участь у нараді з боку Держфінпослуг взяли заступник голови Держфінпослуг Ірина Говорун (курує ринок кредитних спілок), член Комісії
— директор департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Держфінпослуг Олександр
Калінін, член Комісії — директор
департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Віктор Адамович, низка інших посадових осіб
Держфінпослуг.
Участь у нараді з боку ринку кредитних спілок взяли президент Об'єднання кредитних спілок «Програма
захисту вкладів», керівник групи

радників Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок Андрій Оленчик та
голова правління Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» Іван Вишневський.
У ході наради Ірина Говорун висловила позицію щодо такого:
 існує розрив між економічними
реаліями сьогодення й економічною ситуацію в 2007 року, коли
проводилася попередня кампанія з переліцензування;
 внесення змін до нормативноправових актів, що стосуються
діяльності кредитних спілок, буде
відбуватися комплексно і не буде
вноситися ситуативних тимчасових змін. Зокрема, запровадження безстрокових ліцензій буде
розглядатися не як окремий документ, а буде частиною комплексної зміни нормативної бази;
 мораторій на застосування тих
чи інших пунктів Ліцензійних
умов у цілях переліцензування
впроваджуватися не буде;
 з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України не має жодної упере-

дженої думки щодо тих чи інших
кредитних спілок. Кредитні спілки, які дотримуються встановлених вимог й у відповідності до
вимог Ліцензійних умов формують пакети документів, завжди
отримують ліцензії.
 За ініціативною представників
ринку Держфінпослуг, зокрема,
розглянули такі питання:
 типологізація внутрішніх положень кредитних спілок, що подаються для отримання ліцензії;
 узагальнення основних помилок,
що кредитні спілки допускають
при формуванні пакетів документів на отримання ліцензій;
 підготовка рекомендацій щодо
вимог до документів, які подаються для отримання ліцензій.
За результатами наради було
досягнуто ряд робочих домовленостей, що відкривають можливість для
подальшого поглиблення взаємодії
між регулятором і ринком кредитних
спілок при вирішенні важливих питань діяльності кредитних спілок і
захисту інтересів їхніх членів.

Утворена парламентська тимчасова слідча комісія
по кредитним спілкам

1

липня 2010 на пленарному
засіданні Верховної Ради України прийнято за основу та в цілому
проект Постанови про утворення
тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного
стану справ в системі кредитної кооперації (реєстр. № 6476). Проект
постанови було внесено Народними
депутатами України Прасоловим І.
Червень — серпень 2010
До змісту

М., Пеклушенком О. М. і Клименком
О. І. та зареєстровано Верховною
Радою України 3 червня 2010 року.
Мета тимчасової слідчої комісії —
провести невідкладний комплексний аналіз і надати правову оцінку з
боку Верховної Ради України обставинам і причинам сучасного стану
справ у системі кредитної кооперації України, а також виробити цілісні
пропозиції щодо усунення законода-

вчих та інституційних передумов для
масового порушення прав споживачів небанківських фінансових послуг. Зі змістом проекту постанови та
супровідними документами, а також
з хронологією розгляду можна ознайомитися тут:
 зміст проекту постанови та супровідні документи;
 хронологія розгляду питання.
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НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

Учасники ПЗВ збільшують свою частку на ринку кредитних спілок України

У

часники «Програми захисту
вкладів» збільшили свою долю
на ринку кредитних спілок.
Фінансова служба Об'єднання
кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» підготувала аналітичний
матеріал щодо динаміки розвитку
в першому півріччі 2010 року усіх
кредитних спілок України та кредитних спілок-учасників і кандидатів
в учасники «Програми захисту вкладів».

У той час як активи кредитних
спілок України протягом другого
кварталу поточного року скоротилися на 0,3 %, активи
учасників «Програми захисту вкладів» зросли на 5,2 % та склали
432,3 млн грн, або 14,5 % всіх кредитних спілок України. У порівнянні
з другим кварталом попереднього
року активи кредитних спілок України й учасників ПЗВ зменшилися
відповідно на 35,4 і 5,6 %.

З повним текстом можна ознайомитися тут.
Разом з тим інформуємо, що на
офіційному сайті «Програми захисту
вкладів» завжди висвітлюється інформація про динаміку розвитку кредитних спілок-учасників і кандидатів
в учасники Об'єднання кредитних
спілок «Програма захисту вкладів».
Відповідний графічний матеріал
розміщено тут.

Відбулося чергове засідання Правління ВАКС
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червня 2010 року в м. Київ
відбулося засідання Правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, під час якого були
ухвалені такі рішення:
 задовольнити заяву кредитної
спілки «Моя скарбниця» (м. Київ)
щодо вступу до ВАКС;
 затвердити Положення про виконавчу дирекцію ВАКС у новій
редакції;
 затвердити нову організаційну
структуру та штатний розпис
ВАКС, увівши їх у дію з 1 липня
2010 року, а також бюджет ВАКС
на II півріччя 2010 року;
 призначити з 1 липня 2010 року
Президентом ВАКС Волковську
В.О.;
 затвердити Положення про Групу
радників ВАКС;
 призначити керівником Групи
радників ВАКС Оленчика А.Я. та
ввести до складу Групи радників
в якості її членів Посполітака,
В.В., Хоружого С.Г., Руду Я.О. та
Савельєву Л.А.;
 відповідно до умов Угоди про
співробітництво між ВАКС, ПЗВ
та Об'єднаною кредитною спілкою «Українська об'єднана кредитна спілка» (УОКС) від
23.04.2010, з 1 липня 2010 року
скасувати Цільову програму з
перевірки та базової аналітичної
оцінки фінансової звітності кредитних спілок-членів ВАКС, реко-
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До змісту

мендувавши кредитним спілкамчленам ВАКС, які бажають продовжити практику з перевірки та
аналітичної оцінки їхньої фінансової звітності, розпочати співпрацю з ПЗВ. При цьому, зобов'язати кредитні спілки-членів
ВАКС, які не є учасниками ПЗВ
та/або членами УОКС, щоквартально подавати до ВАКС електронні форми звітних даних у порядку
й у терміни, визначені для подання звітних даних до Держфінпослуг;
 1 липня 2010 року скасувати
Програму із забезпечення інформаційними продуктами кредитних спілок-членів ВАКС у зв’язку
з рішенням Конференції ВАКС
від 26.05.2010 про віднесення
інформаційних продуктів до послуг, що надаються в межах членських внесків до ВАКС;
 припинити участь ВАКС у Меморандумі про об'єднання зусиль та
протидію кризовим явищам у
кредитно-кооперативному русі
України від 15.07.2009 у зв'язку
з порушенням з боку Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
військовослужбовців та працівників силових відомств вимоги
Меморандуму «слідувати базовим принципам професійної та
бізнес-етики при побудові двоабо тристоронніх взаємовідносин» між Сторонами. При цьому,









продовжити співпрацю ВАКС із
НАКСУ в межах двостороннього
договору про співпрацю від 1212.11.2008;
визнати чинними та продовжити
роботу в межах діючих договорів
про співпрацю між ВАКС і місцевими асоціаціями кредитних спілок щодо розподілу повноважень
і поєднання зусиль задля ефективного захисту та представництва
інтересів кредитних спілок-своїх
членів та побудови ефективної
системи кредитної кооперації в
Україні, укладених у 2009 році.
Встановити вимоги до додаткових договорів, що будуть пропонуватися для підписання між
ВАКС і місцевими асоціаціями
кредитних спілок з метою реалізації пункту 6.1. Статуту ВАКС у
редакції, прийнятій Конференцією ВАКС 26.05.2010;
утворити приватне підприємство
«Інформаційно-технічний центр
ВАКС» з одним власником в особі ВАКС з метою сервісного обслуговування кредитних спілок;
здійснити визначений Правлінням ВАКС комплекс заходів з
метою підтримки кредитних спілок-членів ВАКС у процесі переліцензування протягом 2010 року;
визначити формат взаємодії та
підзвітності між Правлінням, Ревізійною комісією та Виконавчою дирекцією ВАКС.

«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

ВАКС надає консультації з приводу оскарження
рішень правозастосовчого характеру

З

липня ВАКС розпочала консультування своїх членів з приводу оскарження рішень правозастосовчого характеру Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України.
Відтепер члени Асоціації можуть надати до юридичної служби ВАКС копії
відповідних документів (актів про порушення, актів інспекції, рішень про застосування заходів впливу, тощо) та отримати консультацію щодо підстав для
оскарження або правильного виконання рішення Держфінпослуг.
Для отримання консультацій пропонуємо звертатися до юрисконсульта
ВАКС Надії Волотовської за телефоном: (044) 390-32-84.

УОКС розпочинає новий
етап розвитку

О

б'єднана кредитна спілка
«Українська об'єднана крелитна
спілка» 24 червня отримала ліцензії,
що відкриває можливості для нового
етапу її розвитку та початку практичної співпраці з фінансовими партнерами. Детальніше про це читайте тут. Більше інформації про «Українську об'єднану кредитну» спілку
можна отримати тут.

ВАКС надала Тимчасовій слідчій комісії по кредитним спілкам інформацію
щодо ситуації на ринку
о першого засідання парламентД ської
Тимчасової слідчої комісії

загальні активи кредитних спілок
складали 3 877,9 млн грн, а капітал
— 742 млн грн (для порівняння станом на 31.12.08 р. —
6 064,9 млн грн, капітал — 1 714
млн грн).
На кінець 2009 року зменшилася кількість кредитів, наданих членам кредитних спілок. Так залишок
на кінець періоду станом на
31.12.2009 р. становить 3 580, 7
млн грн, для порівняння станом на
31.12.2008 р. — 5 572, 8 млн грн).
Станом на 01.04.2010 у Державному реєстрі зареєстровано 728
кредитних спілок, які об’єднують
1 565,0 тис. громадян (для порівняння: станом на 31.12.2008 р. —
КС об’єднували 2 669,4 тис. осіб,
станом на 31.12.2009 р. — 2 130,9
тис. осіб).
Сумарна вартість активів КС
складає 2 992, 2 млн грн, а капітал — 651,2 млн грн.
Надано 335 309 кредитів членам КС на загальну суму 2 817, 2
млн грн.

Заборгованість за неповерненими, простроченими кредитами складає 840, 5 млн грн. У порівнянні з І
кварталом 2009 р. загальні активи
кредитних спілок у І кварталі 2010
р. зменшилися на 36,6 %, капітал —
на 47,8 %, а відповідно зменшилося
надання кредитів сумарно на 33,8
%, внески членів КС на депозитні
рахунки зменшились на 38,1 %.
Порівнюючи показники активів
КС, капіталу, суми наданих кредитів
та внески членів на депозитні рахунки на кінець І кварталів 2008, 2009,
2010 років, ВАКС звернула увагу,
що темпи зниження всіх наведених
показників у 2010 р. збільшилися в
2—3 рази в порівнянні з показниками зниження з 2009 р.
ВАКС очікує, що парламентська
Тимчасова слідча комісія по кредитним спілкам дійде до висновку, про
те, що бездіяльність держави призводить до погіршення ситуації в такому соціально вразливому сегменті, як кредитні спілки, а відповідно
громадяни України.

ВАКС і Навчальнометодичний центр
Держфінмоніторингу
домовилися
про співпрацю
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відповідальних за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках та співробітництво у питаннях
проведення спільної навчальнометодичної роботи у питаннях ведення фінансового моніторингу на
ринку небанківських фінансових

по кредитним спілкам, створеної з
метою проведення комплексного
аналізу та надання правової оцінки
з боку Верховної Ради України обставинам і причинам сучасного стану справ у системі кредитної кооперації України, ВАКС подала аналітичну довідку в якій навела проекти й
плани, що були розроблені об’єднаннями кредитних спілок для врегулювання ситуації на ринку (які, у свою
чергу, за різних обставин не були
реалізовані) та надала динаміку
основних показників діяльності кредитних спілок за періоди 2008, 2009 і І кварталу 2010 років.
Так Асоціація зауважила, що кількість зареєстрованих кредитних спілок станом на 31.12.2009 року становила 755 (для порівняння станом
на 31.12.2008 р. — 829).
Динаміка основних показників
діяльності кредитних спілок свідчить
про зменшення загальних активів та
капіталу: станом на 31.12.2009 р.

Червень — серпень 2010
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липня 2010 р. відбулась
робоча зустріч Президента
ВАКС В. Волковської та Директора
Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу М. Роботіна.
На зустрічі були обговорені питання щодо обов’язкового навчання
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установ. За підсумками обговорення відбулась домовленість щодо
підписання двох стороннього договору про співробітництво та взаємодію між ВАКС та навчальнометодичним центром Держфінмоніторингу.

Ініціативна група
та керівництво
Держпідприємництва
обговорювали
питання
саморегулювання
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липня 2010 р. відбулося
спеціальне засідання ініціативної групи з питань розвитку саморегулювання та керівництва Держпідприємництва. Учасники засідання розглянули питання діяльності
ініціативної групи (керівник групи —
П. Міхайліді) та шляхи вирішення
актуальних питань розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності.
Президент ВАКС В. Волковська в
своєму виступі звернула увагу присутніх на таке:
 будь-яке об’єднання за своєю
природою є саморегулівним,
саме тому, що встановлює для
своїх учасників певні правила та
стандарти, а надалі запроваджує
та контролює їх виконання;
 надання офіційного статусу саморегулівної організації (СРО) об’єднанню є визнання такого об’єднання регулятором, державою
тощо;
 владі не слід так боятися запровадження саморегулювання на
українських ринках — досвід Америки, Європи та Росії є достатньою базою для вибудови саморегулювання в Україні;
 чималий досвід саморегулювання має український фондовий
ринок, який може практично навести всі «плюси» та «мінуси»,
що виникають при впровадженні
6
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СРО на ринках;
 потрібен рамковий Закон про
СРО, який має чітко визначити
принципи саморегулювання,
права й обов’язки, відповідальність (!) саморегулівних організацій та взаємодію державних органів влади, регуляторів ринків з
СРО.
Також В. Волковська наголосила
на тому, що жодний регулятор невзмозі контролювати ринок так, як це
може зробити сам ринок зсередини
за умови достатньо професійних

вимог і фінансування. Голова Держкомпідприємництва М. Ю. Бродський звернувся до присутніх з пропозицією ввести певний реєстр об’єднань, які відповідають загальним
міжнародним принципам саморегулівних організацій, навіть з наданням окремих Свідоцтв, зареєстрованих Держкомпідприємництвом.
При цьому М. Ю. Бродський наголосив на необхідності прийняти закон і низку нормативно-правових
актів з питань саморегулювання на
ринках.

ВАКС просить своїх учасників надсилати звіти
й гасити заборгованість за членськими внесками
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липня 2010 р. ВАКС звернулася до своїх учасників з проханням надіслати звіти про діяльність кредитних спілок за 1-ий і 2-ий квартали
2010 року.
Таке прохання виникло на підставі рішення Правління ВАКС (Протокол від
16.06.2010р. № 5) та нагальної необхідності отримати інформацію для роботи парламентської тимчасової слідчої комісії, яка має на меті опрацювати
проблемні питання діяльності кредитних та виробити пропозиції по запровадженню системи гарантування вкладів і рефінансування для стабільно працюючих кредитних спілок, а також сприяти створенню системи підтримання
фінансової стабільності й фінансового оздоровлення кредитних спілок, системи забезпечення ліквідності кредитних спілок, затверджених Статутом ВАКС.
Також з метою оптимізації та поширення своєї діяльності ВАКС звернулась
до своїх членів-боржників із проханням погасити заборгованість за членськими внесками.

Нагадуємо!
Не забувайте оновляти інформацію про кредитну
спілку в Держфінпослуг

Т

ільки протягом першого півріччя
2010 року Державною комісією
з регулювання ринків фінансових
послуг України ухвалено 7 рішень
про виключення інформації про кредитні спілки з Державного реєстру
фінансових установ й анулювання
свідоцтв про реєстрацію фінансової
установи в зв’язку з установленням
перевіркою факту відсутності кредитних спілок за місцезнаходженням,
зазначеним у свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, та непові-

домленням Держфінпослуг у строки,
установлені законодавством, про
зміну свого місцезнаходження.
Враховуючи це, а також з метою
уникнення негативних правових
наслідків у зв’язку з неповідомленням в установлений законодавством строк про зміну місцезнаходження кредитної спілки, пропонуємо членам ВАКС ретельно виконувати вимоги чинного законодавства
та вважаємо за необхідне нагадати
про таке.

«Вісник кредитної кооперації»
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Відповідно до пункту 34 розділу V
Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від
22.06.2004 № 1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.07.2004 за № 847/9446 установлення перевіркою факту відсутності кредитної спілки за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві,
та неповідомлення Держфінпослуг у
строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження може бути підставою для
виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання
Свідоцтва.
Згідно з пунктом 1 розділу VI Положення про Державний реєстр фі-

нансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28.08.2003 №
41, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 11.09.2003 за №
707/8118 зміна місцезнаходження
фінансової установи є підставою
для переоформлення свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи.
Відповідно до пункту 2 розділу VI
Положення про Державний реєстр
фінансових установ у разі виникнення підстав для переоформлення
Свідоцтва заявник зобов'язаний
протягом п'ятнадцяти робочих днів
з дати реєстрації в установленому
порядку відповідних змін подати до
Держфінпослуг заяву про переоформлення свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи (додаток 7) і
нову реєстраційну картку із загаль-

ною інформацією про юридичну
особу (додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню.
Крім того, заявник подає оригінали
та/або нотаріально засвідчені копії
відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 1
цього розділу.
Первинним документом, що містить відомості про місцезнаходження юридичної особи, є свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи. Перед зверненням до
Держфінпослуг із заявою про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, кредитна
спілка на підставі частини 6 статті 9
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» повинна
замінити свідоцтво про державну
реєстрацію.

ВАКС взяла участь у всенародному обговоренні проекту Податкового кодексу

У

часники ринку кредитної кооперації, виконуючи Постанову
Верховної Ради України від
08.07.2010 р. за № 2454-VI, взяли
участь у всенародному обговоренні
проекту Податкового кодексу України. Діалог між представниками державних органів і ринку кредитної
кооперації відбувся в рамках круглого столу «Оподаткування доходів
кредитних спілок в контексті проекту
Податкового кодексу: бачення держави та ринку», який організувала
Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок за підтримки Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів», проекту технічної допомоги
«Реформування фінансової діяльності на селі» Німецького Товариства
Технічного Співробітництва (GTZ) і
Німецької Кооперативної Асоціації
Райффайзен (DGRV).
Круглий стіл проходив 29 липня в
Києві. Участь у цьому заході взяли
представники Верховної Ради України, Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг, Державної податкової адміністрації України
й учасники ринку кредитної коопе-

Червень — серпень 2010
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рації. Метою проведення круглого
столу було узгодити між ринком і
владою пакет пропозицій учасників
ринку кредитної кооперації для підготовки проекту Податкового кодексу України до другого читання. Зокрема, учасники ринку кредитної
кооперації з’ясовували:
 який можливий вплив норм проекту Податкового кодексу на діяльність кредитних спілок в Україні;
 як досягнути баланс інтересів
учасників і споживачів ринку
фінансових послуг зі сподіванням влади збільшити надходження до держбюджету;
 як вплине Податковий кодекс на
подальший розвиток ринку фінансових послуг;
 які стимули, можливості та поштовхи надасть Податковий кодекс для повного виходу фінансових установ зі світової фінансової
кризи.
Зі свого боку учасники ринку
кредитної кооперації запропонували
таке:
1. Певні дії положень проекту

Податкового кодексу України поширювати не тільки на банківські, але
й на інші фінансові установи.
2. У проекті Податкового кодексу
чітко визначити те, що члени кредитних спілок несуть відповідальність за
погашення зобов’язань чи податкового боргу платника податків — кредитної спілки лише в межах своїх
пайових внесків або часткову відповідальність.
3. Встановити ставку оподаткування за вкладами (депозитами) та
пайовими внесками членів кредитних спілок на рівні не більше 5 %.
4. Зберегти норми таємниці
вкладів фізичних осіб як у банківських, так і у небанківських фінансових установах.
5. Встановити, що відповідальність та внесення сум податку до
бюджету повинен нести не відокремлений підрозділ, а платник податку
— юридична особа, до складу якої
належить такий відокремлений підрозділ. Щодо прикінцевих положень
проекту, якими передбачено внесення змін до інших нормативноправових актів
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6. Виключити фінансові установи, в т.ч. кредитні спілки з переліку
суб’єктів господарювання, які повинні використовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових
операцій.
7. Не вносити до Кодексу адміністративного судочинства України
запропоновані зміни, які встановлюють обмеження щодо оскарження рішень адміністративних судів
першої інстанції в справах про застосування органами виконавчої
влади до суб’єктів господарювання
адміністративно-господарських санкцій до судів апеляційної та касаційної інстанцій.
8. Виключити з проекту Податкового кодексу пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про

виконавче провадження», які на
думку кредитних спілок позбавлять
фізичних та юридичних осіб права
оскаржити рішення органів державної влади до моменту його виконання.
9. Положення (поняття, визначення, терміни) Податкового кодексу узгодити з прийнятним, зрозумілим та пріоритетним для громадян
України діючим цивільним законодавством.
Крім того, представники кредитної кооперації зазначили, що підтримують цілі проекту Податкового Кодексу, оскільки необхідно врегулювати податкові відносини, збільшити
надходження до державного бюджету, запровадити нові податкові механізми, вдосконалити адмініструван-

ня податків. «Ми погоджуємося, що
податки — це плата за право жити в
цивілізованому суспільстві», — зазначили представники ринку кредитних спілок.
При цьому вони наголосили, що
прийняття Податкового Кодексу не
повинно стати виключно виконанням державних програм. Для суспільства головне — впровадження
положень Податкового кодексу, його
практичне впровадження та можливість виконання.
За підсумками роботи круглого
столу, на виконання Постанови Верховної Ради України від
08.07.2010р. за № 2454-VI, узагальнені пропозиції до проекту Податкового кодексу будуть надані до
Кабінету Міністрів України.

ВАКС надала свої пропозиції до проекту Держфінпослуг Концепції змін
до нормативно-правових актів з питань започаткування
діяльності фінансових установ

У

своїх пропозиціях ВАКС зауважила таке.
Щодо умов започаткування діяльності фінансових установ. Запровадження подання документа щодо
системи управління ризиками та
бізнес-плану фінансової установи в
складі документів для внесення
юридичної особи до Державного
реєстру фінансових установ для розгляду в Держфінпослуг є доцільним
виключно для тих фінансових установ, які можуть надавати фінансові
послуги за рахунок залучених коштів
фізичних осіб і можуть здійснювати
таку діяльність виключно за умови
отримання відповідної ліцензії.
При цьому Держфінпослуг має
вирішити питання наявності в своєму штаті фахівців, які б могли оцінити наскільки підготовлені бізнесплан і документ про управління ризиками за своєю суттю відповідають
тим фінансовим послугам (як правило небанківські фінансові установи
спеціалізуються на наданні однією
або декількох аналогічних фінансових послугах за рахунок залучених
коштів фізичних осіб). Щодо надан8
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ня фінансових кредитів фінансовими установами за рахунок прямо
або опосередковано залучених коштів. ВАКС підтримала пропозицію
щодо запровадження для кредитних
спілок однієї ліцензії на здійснення
господарської діяльності, однак зауважила, що зазначена ліцензія повинна бути безстроковою.
Щодо наведеної в проекті вимоги про те, що «Кредитні спілки, додатково до зазначених документів,
зобов’язані подати документи, які
підтверджують їхню участь у фонді
гарантування вкладів фізичних
осіб». ВАКС зауважила, що на сьогодні засади функціонування Фонду
гарантування вкладів членів кредитних спілок передбачені проектом
Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» (№ 3265), який знаходиться на
стадії опрацювання Верховною Радою України. Відповідно до законопроекту учасниками Фонду можуть
бути кредитні спілки, які включені до
державного реєстру фінансових
установ і мають ліцензію на здійснення діяльності по залученню внес-

ків (вкладів) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки. Прийняття
цього законопроекту є вкрай важливим для ринку кредитної кооперації,
у зв’язку з чим положення Концепції
повинні узгоджуватися з положеннями законопроекту. ВАКС зауважила,
що набуття статусу учасника Фонду
без реєстрації фінансової установи
та, більш того, юридичної особи, є
неможливим.
ВАКС підтримала пропозицію
проекту щодо збільшення терміну
розгляду документів на ліцензування фінансових установ лише за умови впровадження видачі фінансовим установам безстрокових ліцензій та висловила своє непогодження
із запропонованим Концепцією твердженням, що юридична особа має
право звертатись до суду тільки за
умови повторного отримання відмови в реєстрації та/або ліцензування.
Оскільки на думку ВАКС це певною
мірою обмежує право особи на судовий захист та оскарження рішень
індивідуальної дії органів державною влади в порядку адміністративного судочинства.

«Вісник кредитної кооперації»
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У Чернігові відбулася робоча зустріч представників ЧОАКС з представником
Держфінмоніторингу: говорили про наявні проблеми

У

Чернігові, 23 липня 2010 року,
відбулась робоча зустріч представників Чернігівської обласної
асоціації кредитних спілок (ЧОАКС) з
представником регіонального відділення Державного комітету фінансового моніторингу України в Чернігівській області. У зустрічі взяли участь
шість кредитних спілок.
Представник місцевого відділення розповів, які типові помилки роблять представники фінансового ринку. Кредитні спілки, користуючись
можливістю, поставили чимало запитань стосовно щодо нової редакції Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Після закінчення зустрічі, кредитні
спілки обсудили ряд проблем, що
накопичилися в них з дня останньої
зустрічі з представником Держфінмоніторингу. Також під час цього
заходу виступила голова правління
кредитної спілки «Моя родина» Маковій Олена. Вона поділилася своїми враженнями від Всесвітньої конференції кредитних спілок, що проходила в м. Лас-Вегас (Невада,
США) з 11 до 14 липня 2010 року.
Після цього виступ представник
ВАКС Олексія Волотовського, якій
розповів про останні новини в житті
Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок, нові тенденції в кредитнокооперативному русі інших Облас-

них асоціацій кредитних спілок України. Члени Чернігівської асоціації
поділилися своїми думками та побоюваннями щодо нової редакції Закону «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом»,
який вступає в дію 20 серпня 2010
року. Крім того, чималу настороженість кредитні спілки ЧОАКС висловили щодо отримання ліцензій.
Наприкінці зустрічі обсудили подальші дії в роботі ЧОАКС. Вирішили
провести навчання працівників кредитних спілок-членів ЧОАКС з кадрових питань. Кредитна спілка
«Корюківська» зацікавилася членством у ВАКС.

Звернення ВАКС до керівників кредитних спілок у зв’язку
з проведенням місцевих виборів
Керівникам кредитних спілок України
У зв’язку з проведенням в Україні 31 жовтня цього
року місцевих виборів Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі — ВАКС) вважає за потрібне звернутися
до керівників кредитних спілок з таким.
У всьому світі кредитні спілки є кооперативними організаціями, які об’єднують людей з метою задоволення
їх економічних потреб та не зважаючи на їх національну,
політичну чи релігійну приналежність. Саме завдяки цьому кредитний рух протягом багатьох десятиліть успішно
розвивається майже в 100 країнах світу, для багатьох з
яких притаманна етнічна, конфесійна чи політична різноманітність. При цьому, загальноприйнятим постулатом
є принципова відмова від залучення кредитних спілок як
інституцій і фінансових установ до участі в різного роду
передвиборних кампаніях і політичних проектах. Вирішення соціально-економічних проблем своїх членів —
виключна мета діяльності кредитних спілок як різновиду
кредитних кооперативів. Інакше кредитні спілки стануть

заручниками мінливої політичної кон’єктури, опиняться
на перетині політичних інтересів різних угруповань і сил,
матимуть справу з ризиками прямого адміністративного
тиску та втручання в їхню діяльність, виступатимуть об’єктами публічної дискусії в процесі політичної боротьби. Але
найголовніше — це змінить формат і характер взаємовідносин кредитних спілок із значною частиною їхніх членів.
Виходячи із сказаного вище, ВАКС звертається до
керівників кредитних спілок України із закликом утриматися від прямого чи опосередкованого залучення організаційного, фінансового чи іміджевого потенціалу кредитних спілок до участі в майбутній передвиборній кампанії,
власне, як і до всіх подальших політичних кампаній. Адже
для вирішення проблем суспільно-політичного характеру
існують інші елементи громадянського суспільства такі,
як політичні партії, громадські організації та рухи.
Будьмо відповідальними та зваженими, коли йдеться
про інтереси членів кредитних спілок, майбутнє кожної
окремої кредитної спілки та перспективи подальшого
розвитку всього національного кредитного руху.

Звернення ВАКС щодо ситуації навколо «Першого кредитного товариства»

В

сеукраїнська асоціація кредитних спілок звернулася до Держфінпослуг і КС «Перше кредитне товариство» з листом,
де висловила свою позицію щодо ситуації, яка наразі розгорнулася навколо цієї кредитної спілки. Крім того, ВАКС
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запропонувала шляхи виходу з існуючого конфлікту між Держфінпослуг і «Першим кредитним товариством» і засвідчила свою готовність «у разі потреби, виступити в ролі посередника в процесі започаткування та налагодження такого
діалогу».
№ 01-156
від «17» серпня 2010 р.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Кредитна спілка «Перше кредитне товариство»

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі — ВАКС) вже не в перше звертає увагу на те, що ситуація, яка останнім часом склалася навколо кредитної спілки «Перше кредитне товариство» внаслідок уведення з боку Держфінпослуг тимчасової адміністрації, шкодить не лише діловій репутації та стабільності діяльності сторін, безпосередньо задіяних у конфлікті,
але й підриває довіру громадян України до держави та ринку кредитних спілок в цілому.
Приймаючи до уваги те, що кредитна спілка «Перше кредитне товариство» не є та ніколи не була членом ВАКС і ВАКС
не володіє достовірною інформацією про характер і специфіку її діяльності, ВАКС не має на меті надання будь-якої юридичної чи експертної оцінки діям чи бездіяльності як посадових осіб цієї кредитної спілки, так і службовців Держфінпослуг.
В той же час ВАКС змушена констатувати, що ситуація з введенням Держфінпослуг тимчасової адміністрації в кредитну спілку дедалі більше набирає обертів системного та публічного характеру.
Сьогодні особливе занепокоєння ВАКС викликає те, що внаслідок розвитку подій по суті відбувається поступове руйнування позитивного іміджу всього національного кредитного руху, здобутого завдяки багаторічним зусиллям тисяч українських кооператорів.
Саме тому Всеукраїнська асоціація кредитних спілок зі свого боку вважає за потрібне запропонувати сторонам конфлікту наступне.
Через проведення консультацій з метою пошуку прийнятного виходу з наявної на даний момент ситуації, який має
бути підпорядкований одній меті — забезпеченню реального захисту інтересів тисяч вкладників, перейти до невідкладного
вирішення всіх спірних питань шляхом:
1. Вироблення та узгодження плану фінансового оздоровлення кредитної спілки «Перше кредитне товариство», що
має передбачати порядок та графік розрахунків із вкладниками із одночасним забезпеченням поступового виведення кредитної спілки у стан повної відповідності визначеним законодавством фінансовим нормативам.
2. Визначення прозорих та ефективних механізмів контролю з боку регулятора за фактичним виконанням кредитною
спілкою «Перше кредитне товариство» узгодженого плану фінансового оздоровлення.
Є очевидним, що тільки відкритий професійний діалог може призвести до цивілізованого та оперативного розв’язання зазначеної вище конфліктної ситуації. На нашу думку, у даному випадку цілком прийнятним шляхом для вирішення питання навколо кредитної спілки «Перше кредитне товариство» є алгоритм, закладений у Меморандумі між Держфінпослуг, Українською федерацією убезпечення та страховою компанією «ІНГО Україна» 12 серпня 2010 року.
В свою чергу, ВАКС висловлює готовність, у разі потреби, виступити в ролі посередника в процесі започаткування та
налагодження такого діалогу. Все залежатиме від доброї волі та реальної зацікавленості у вирішенні наявної проблеми з
боку сторін.
Крім цього, пропонуємо проведення круглого столу за участю представників регулятора та ринку кредитної кооперації. Основною метою якого має стати:
- вироблення практичних механізмів взаємодії між Держфінпослуг, професійними об’єднаннями кредитних спілок та
утвореннями, що представляють інтереси вкладників кредитних спілок,
- ефективне врегулювання проблемних питань у діяльності окремих кредитних спілок та уникнення погіршення ситуації в таких кредитних спілках внаслідок застосування до них заходів впливу,
- надання та обговорення пропозицій щодо нормативного упорядковування недоліків застосування на практиці норм
Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою
установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.03.2008 №
416 та безпосередньо процедур призначення та введення тимчасових адміністрацій, у тому числі у кредитні спілки.

Президент ВАКС
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Заінтересованим державним органам
Учасникам ринку кредитної кооперації
Членам кредитних спілок
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі —
ВАКС) в силу появи останнім часом неодноразових публічних заяв і звернень з приводу ситуації, що склалася
внаслідок уведення тимчасової адміністрації з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України у одну із найкрупніших кредитну спілку, вважає
за необхідне заявити таке.
Ми змушені констатувати, що публічне висвітлення
зазначеної вище ситуації, як правило, здійснюється тенденційно, при цьому, окремими особами часто робляться спроби заявити про однозначну підтримку тієї чи іншої позиції від імені всього ринку кредитних спілок.
Внаслідок довільного трактування фактів та свідомого маніпулювання інформацією з боку даних осіб у громадськості складається хибне враження про те, що більшість учасників ринку кредитних спілок перебуває у
складному фінансовому становищі, має проблеми у
взаємовідносинах з вкладниками з одного боку та державним регуляторам з іншого.
Однак, насправді це не відповідає дійсності і, на нашу думку, уводить в оману громадськість щодо істинного стану справ навколо ринку кредитної кооперації. Переважна більшість кредитних спілок продовжують успішно працювати, надаючи сотням тисяч громадян України
необхідні та соціально відповідальні фінансові послуги.
В свою чергу, щодо тих кількох десятків кредитних
спілок, у яких в силу різних причин виникли складнощі у
розрахунках зі вкладниками, — державі та об’єднанням
учасників ринку необхідно вжити консолідованих зусиль
для виправлення ситуації і захисту прав членів таких
кредитних спілок на основі конструктивного та ефектив-

ного діалогу. В зв’язку із сказаним вище, ВАКС, яка сьогодні представляє інтереси більш як 150 своїх членів та
23 місцевих асоціацій кредитних спілок, заявляє про те,
що вважає таку практику ведення публічної дискусії неприпустимою та безвідповідальною.
Ми визнаємо право, будь-якого державного органу
діяти відповідно до закону на виконання своїх повноважень та завдань.
Ми визнаємо також право громадянина, учасника
ринку чи професійного об’єднання на захист своїх інтересів в межах чинного законодавства та базових норм
моралі.
Проте, вважаємо неприпустимим огульне втягування
усього ринку кредитних спілок у суто юридичний конфлікт
між державним регулятором та одним із учасників ринку.
ВАКС вважає, що подібні дії можуть призвести до дискредитації не тільки усього кредитного руху України, а й держави в особі відповідних уповноважених органів, підриву
довіри населення до фінансової системи в цілому.
В зв’язку з цим, ВАКС закликає всі сторони конфлікту:
- діяти виключно в межах закону;
- спірні питання вирішувати у правовій, а не публічній
площині;
- виступати виключно від свого імені чи імені своїх
членів в межах повноважень та в порядку, визначених
законодавством чи установчими документами сторін;
- утримуватися від гучних звинувачень та оцінок на
адресу державних органів, ринку кредитних спілок чи
окремих кредитних спілок;
- проявляти взаємну готовність до конструктивного
діалогу з метою пошуку шляхів вирішення існуючих проблем, а не подальшого поглиблення конфронтації.
ВАКС наголошує на важливості дотримання зваженого і відповідального підходу при відстоюванні корпоративних чи відомчих інтересів як з боку учасників ринку, так
і з боку державних органів, коли йдеться про інтереси
мільйонів українців, об’єднаних сьогодні у лавах національної кредитної кооперації.

Держфінпослуг підтримала пропозиції ВАКС стосовно врегулювання ситуації,
що склалася навколо «ПКТ»
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серпня 2010 року ВАКС
звернулась до Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг та кредитної спілки
«Перше кредитне товариство» із
пропозицією щодо започаткування
та налагодження професійного діалогу (з листом ви можете ознайомитися за посиланням http://
vaks.org.ua/images/stories/
Червень — серпень 2010
До змісту

P D F _ f o r _ n e w s /
zvernennya_do_pkt.pdf).
1 вересня 2010 року ВАКС отримала відповідь Держфінпослуг, у
якій Комісія висловила свою принципову підтримку ініціативи ВАКС (з
листом ви можете ознайомитися за
посиланням http://vaks.org.ua/
images/sto ries/PDF_for_news/
dfp_pct.pdf). На даний час ВАКС

очікує відповідь на свої пропозиції від кредитної спілки «Перше кредитне товариство». У разі надходження такої відповіді ВАКС розпочне конкретгі дії, спрямовані на пошук шляхів для врегулювання конфліктної ситуації, що склалася навколо кредитної спілки «Перше кредитне товариство».
11
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«Фольксбанк» розпочинає роботу з членами ВАКС західного регіону

Як

відомо, на основі відповідних договорів продовжується співпраця між Об’єднанням кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» і фінансовою компанією
«Ойкокредит Україна» (належить
міжнародному кредитному кооперативу «Ойкокредит», Нідерланди) і
комерційним банком «Фольксбанк» (належить міжнародному інвестиційному холдингу Wolksbank International, утвореному центральними банками систем кооперативних

банків Німеччини, Австрії і Франції).
Нещодавно «Ойкокредит Україна» та
«Фолькс-банк» розпочали реалізацію
спільних проектів також з Українською об’єднаною кредитною спілкою.
Тепер до співробітництва в сфері
запровадження нових фінансових і
високотехнологічних проектів на
ринку кредитної кооперації долучається Всеукраїнська асоціація кредитних спілок. Зокрема, було вирішено на початковому етапі пошири-

ти комерційну пропозицію «Фольксбанку» щодо ексклюзивних продуктів для кредитних спілок на членів
ВАКС західного регіону.
Паралельно з боку ПЗВ опрацьовується можливість здійснення спільних фінансових та інвестиційних
проектів з міжнародною мікрофінансовою корпорацією «Симбіотикс» (Швейцарія), компанією
ACDI/VOCA (США) і міжнародною
кооперативною мережею Proxfin.

Рекомендації ВАКС щодо внутрішньої перевірки протоколів загальних зборів
членів кредитних спілок

У

зв’язку з оприлюдненням на
офіційному веб-сайті Держфінпослуг Інформаційного листа щодо
дотримання вимог статті 22 Закону
України «Про кредитні спілки», ВАКС
звертає увагу та рекомендує кредитним спілкам-членам ВАКС здійснити
внутрішню перевірку протоколів
загальних зборів членів кредитних
спілок, у тому числі й за 2009 рік, з
метою з’ясування питання щодо
дотримання кредитною спілкою ви-

мог статті 22 Закону України «Про
кредитні спілки», а саме опрацювати таке:
 чи визначено у протоколі (-ах)
загальних зборів кредитної спілки незалежного аудитора чи аудиторську фірму, з якою Правління кредитної спілки має укласти
договір на проведення аудиту,
щодо достовірності та повноти
річної звітності кредитної спілки
за відповідний рік;

 чи визначено протоколом (-ами)
загальних зборів кредитної спілки можливість заміни з об’єктивних причин аудитора або аудиторської фірми за рішенням спостережної ради кредитної спілки
з послідуючим погодженням цього рішення загальними зборами
при розгляді питання щодо затвердження поточної річної звітності кредитної спілки.

ВАКС нагадує про необхідність подавати звіти до асоціації

В

сеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) нагадує, що
члени ВАКС, згідно з рішенням Правління (протокол Правління № 5 від
16.06.2010 р.), мають щоквартально подавати до асоціації електронні
форми звітних даних. У зв’язку з цим
ВАКС просить:
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 кредитні спілки-члени ВАКС, які
досі НЕ ВИКОНАЛИ рішення правління, подати звіти за 2009 рік,
9 місяців 2010 року;
 кредитні спілки-члени ВАКС, які
виконували рішення правління,
подати звіти за ІІІ квартал 2010
року.

Окремо звертаємося до учасників «Програми захисту вкладів», які є
членами ВАКС, з проханням надсилати електронні форми звітних даних відповідно до зазначених періодів не тільки до «Програми захисту
вкладів», але й до Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок.

«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

У рамках співпраці з ВАКС місцеві асоціації надали інформацію
про свою роботу

У

липні Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок, відповідно
до рішення правління ВАКС від
16 червня 2010 року щодо надання
місцевими асоціаціями кредитних
спілок щоквартальної інформації
про практичне запровадження повноважень місцевої асоціації, звернулася до місцевих асоціацій з проханням підготувати й надіслати до
ВАКС звіти за ІІ квартал 2010 року.
Станом на 1 серпня звіти до
ВАКС подали 12 з 24 місцевих асоціацій, зокрема Асоціація кредитних
спілок Луганщини, Асоціація кредитних спілок Хмельницької області,
Обласна Волинська асоціація кредитних спілок, Запорізька асоціація
кредитних спілок, Львівська асоціація кредитних спілок, Рівненська
асоціація кредитних спілок, Севастопольська асоціація кредитних спілок, Тернопільська асоціація кредитних спілок, Черкаська асоціація кредитних спілок, Харківська асоціація
кредитних спілок, Асоціації кредитних спілок Вінницької області й Одеська обласна асоціація кредитних
спілок. Нагадаємо, що згідно з договором про співпрацю між ВАКС і
місцевими асоціаціями, останні
мають здійснювати таке:
Лобіювання та представництво
інтересів кредитних спілок-членів
ВАКС і місцевої асоціації на національному та регіональному рівнях:
 здійснювати лобіювання та представництво інтересів своїх членів
на регіональному рівні;
 брати участь у визначенні пріоритетів та напрямів лобістської
діяльності в інтересах кредитних
спілок, виходячи з потреб та побажань своїх членів;
 підтримувати на регіональному
рівні ініціативи ВАКС щодо здійснення лобістської діяльності в
інтересах кредитних спілок;
 налагоджувати партнерські стосу-

Червень — серпень 2010
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нки з установами, організаціями
та підприємствами на регіональному рівні.
Побудова зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації,
інформаційно-просвітницька діяльність та кооперативний брендинг:
 брати участь у впровадженні загальнонаціональної стратегії інформаційно-просвітницької кампанії кредитних спілок-членів
ВАКС та Місцевої асоціації;
 проводити регіональні інформаційні кампанії;
 взаємодіяти з місцевими засобами масової інформації;
 сприяти формуванню брендів
«кредитна спілка», «місцева асоц і а ц і я к р е д и т н и х с п і л о к »,
«Всеукраїнська асоціація кредитних спілок» на регіональному
рівні;
 забезпечувати вчасне, повне та
оперативне інформування ВАКС
про важливі події, що стосуються
діяльності Місцевої асоціації та її
членів;
 здійснювати цільовий аналіз інформації, що стосується діяльності кредитних спілок, вміщеної у
місцевих засобах масової інформації та передачу результатів
аналізу ВАКС для узагальнення;
 сприяти розповсюдженню інформації про інтернет-сторінку ВАКС
та передплаті «Вісника кредитної
кооперації», брати активну участь
у наповнені їх інформацією; за
необхідності, визначеної компетентними органами управління
Місцевої асоціації, створювати та
підтримувати Інтернет-сторінку та
друковане видання Місцевої асоціації.
Взаємодія в сфері практики взаємовідносин із органами судової влади, правоохоронними та контролюючими органами:
 брати активну участь у здійсненні

узагальнення результатів розгляду судами справ, які стосуються
або можуть стосуватись захисту
прав, інтересів чи виконання
зобов’язань кредитних спілок,
створенні бази судових прецедентів, шляхом надання ВАКС інформації про судові рішення по
справах, які можуть бути корисними у роботі кредитних спілок та
в яких брали участь кредитні спілки – члени Місцевої асоціації;
 здійснювати організаційну, методичну, фінансову підтримку роботи спеціаліста Місцевої асоціації,
забезпечувати можливість участі
спеціаліста, що здійснює юридичне обслуговування Місцевої асоціації, у нарадах, навчанні,
«круглих столах» та інших заходах
ВАКС, що організовуються нею
для спеціалістів, які здійснюють
юридичне обслуговування місцевих асоціацій, з питань взаємодії
з судовими, правоохоронними,
контролюючими органами та
органами державної виконавчої
служби;
 збирати інформацію про негативні факти взаємодії кредитних
спілок з судами, правоохоронними, контролюючими органами та
органами державної виконавчої
служби з метою запобігання виникненню негативних тенденцій
на регіональному рівні; за умови
згоди кредитних спілок-членів
Місцевої асоціації, яких ця інформація стосується, оперативно
передавати таку інформацію до
ВАКС для подальшої обробки;
 забезпечувати здійснення юридичного супроводження кредитних спілок, які є членами Місцевої асоціації з питань взаємодії з
судовими, правоохоронними,
правоохоронними, контролюючими органами та органами державної виконавчої служби.
Інші заходи.
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Відповідно до звітів, що надали місцеві асоціації
№
1

Пункти згідно з договором про співпрацю
(хоча б один з підпунктів, що перераховані вище)
Лобіювання та представництво інтересів кредитних
спілок-членів ВАКС та Місцевої асоціації на національному та регіональному рівнях.

2

Побудова зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, інформаційно-просвітницька діяльність
та кооперативний брендинг.

3

Взаємодія в сфері практики взаємовідносин із органами судової влади, правоохоронними та контролюючими органами.

4

Інші заходи.

Місцеві асоціації, які їх виконують*
7 місцевих асоціацій:
 Асоціація кредитних спілок Луганщини,
 Асоціація кредитних спілок Хмельницької області,
 Запорізька асоціація кредитних спілок,
 Львівська асоціація кредитних спілок,
 Севастопольська асоціація кредитних спілок,
 Черкаська асоціація кредитних спілок.
9 місцевих асоціацій:
 Асоціація кредитних спілок Луганщини,
 Асоціація кредитних спілок Хмельницької області,
 Обласна Волинська асоціація кредитних спілок,
 Львівська асоціація кредитних спілок,
 Рівненська асоціація кредитних спілок,
 Севастопольська асоціація кредитних спілок,
 Тернопільська асоціація кредитних спілок,
 Черкаська асоціація кредитних спілок;
 Одеська обласна асоціація кредитних спілок.
4 місцеві асоціації:
 Асоціація кредитних спілок Луганщини,
 Асоціація кредитних спілок Хмельницької області,
 Рівненська асоціація кредитних спілок,
 Черкаська асоціація кредитних спілок.
6 місцевих асоціацій:
 Асоціація кредитних спілок Луганщини,
 Запорізька асоціація кредитних спілок,
 Львівська асоціація кредитних спілок,
 Рівненська асоціація кредитних спілок,
 Тернопільська асоціація кредитних спілок;
 Одеська обласна асоціація кредитних спілок.

* З 12 місцевих асоціацій, які подали звіти до ВАКС.

У рамках своєї роботи, згідно зі
звітами, на відміну від більшості,
частина місцевих асоціацій плідно
працюють задля покращення роботи кредитних спілок свого регіону.
Так, зокрема, Асоціація кредитних
спілок Луганщини щомісяця випускає й розповсюджує серед членів
асоціації інформаційне видання

14
До змісту

«Мой кредитный союз».
Обласна Волинська асоціація
кредитних спілок домагалася спростування недостовірної інформації
про кредитні спілки, що була опублікована в місцевих газетах.
Львівська асоціація кредитних
спілок (ЛАКС) проводила тематичні
семінари, семінари-тренінги, в яких

брали участь члени ЛАКС.
Крім того, відповідно до звітів,
що місцеві асоціації подали до
ВАКС, практично всі, хто веде діяльність, постійно обмінюються інформацією зі своїми членами й слідкують за їхньою роботою.
Підготувала Анна Нагребельна

«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

Кредитна кооперація Киргизстану
Киргизстан — країна, де кредитна кооперація тільки розвивається, тому український досвід у
цьому представникам Киргизької
Республіки цікавий. Для обміну
досвідом протягом першої половини 2010 року відбулося кілька
робочих зустрічей з киргизькими
колегами, участь у яких брав Іван
Вишневський, голова правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів». У
своїй статті в цифрах і фактах Він
розповів про кредитну кооперацію Киргизької Республіки.

Киргизстан

Станом на І кваратл 2010 року в Киргизькій республіці було зареєстровано 239 кредитних спілок. Наразі лише в 11 кредитних спілок є ліцензії на залучення депозитів.
Нижче наведені деякі головні цифри по системі кредитної кооперації станом
на 31 березня 2010 року
Кредитний портфель (залишок)

965 млн сом/$ 24 млн

Середній кредит

100 тис. сом/$ 2,5 тис.

Капітал

529 млн сом/$ 13,2 млн

інстуційний капітал

327 млн сом/$8,2 млн

пайовий капітал

202 млн сом/$5,0 млн

Заощадження

44 млн сом/$1,1 млн

Зовнішні запозичення

400 млн сом/$ 10 млн
25 700 осіб / 28 000 на 31.12.2009

Кількість клієнтів
Кількість позичальників
Активи найбільшої кредитної спілки

75 % усіх активів кредитних спілок припадає на 30 % кредитних
спілок.
Кредитні спілки можуть надавати
послуги виключно своїм членам.
Для вступу до кредитної спілки необхідно придбати мінімальний пай —
1 000 сом ($25). Існують критерії
членства в кредитній спілці, засновані на територіальних, професійних
принципах або за принципом загального роботодавця. Рішення ухвалюють на загальних зборах членів
спілки по принципу — «один член —
один голос». Відповідно до вимог
законодавства кредитні спілки мали
Червень — серпень 2010
До змісту

17 500 осіб
100 млн сом/$ 2 500 тис.

обмежити зовнішні запозичення
чотирьохкратним розміром власного капіталу, але з 2010 року цю вимогу було змінено — до восьмикратного розміру капіталу спілки.
Головним і єдиним видом послуг,
що надають кредитні спілки Киргизстану, є видача кредитів. Лише 11
кредитних спілок мають ліцензію на
залучення депозитів. Головними
причинами, чому кредитні спілки не
отримують ліцензію й не приймають
депозити, є такі:
1. Населення не довіряє банківській системі й системі кредитних
спілок. Люди скоріше будуть інве-

Столиця

Бішкек
(колишній Фрунзе)

Найбільше
місто

Бішкек

Офіційні мови

Киргизька, Російська

Державний
устрій

Президентська республіка

Глава тимчасового уряду

Роза Отунбаєва

Незалежність

від СРСР: 31 серпня 1991
Площа

- Загалом

198 500 км² (86-а)

- Води (%)

3,6
Населення

- перепис
2000 р.

- Густота
ВВП (ПКС)
Валюта
Часовий пояс
Домен
Інтернет
Телефонний
код

4 753 003 (72 %
киргизи, 7,8 % —
росіяни, 14,5 % —
інші)
24/км²
2004 прибл. р.,
оцінка
Сом (KGS)
(UTC+5)
.kg
+996
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стувати в купівлю нерухомості,
скота тощо.
2. Члени кредитної спілки, котрі
інвестують у паї, гарантовано
отримають відсотки, до того ж у
них є можливість отримати дивіденди на ці паї.
3. Державної системи страхування
депозитів кредитних спілок не
існує в тому вигляді, в якому вона існує для банків.
4. Фондова біржа й ринок державних облігацій у Киргизькій Республіці нерозвинені.
5. Оскільки відсоткові ставки на
зовнішні кошти не дуже високі, з
депозитами працювати невигідно й трудомістко.
Національний банк Киргизької
Республіки (НБКР) установив багато
вимог для отримання ліцензії на
залучення депозитів.
Оскільки рівень депозитів низький, кредитні спілки значно залежать від зовнішніх фінансових ресурсів, таких як кредитні лінії від Фінансова компанія підтримки кредитних спілок (ФКПКС), Frontiers тощо.
Середні депозитні ставки по депозитам становлять 15—24 % річних; середні відсоткові ставки за
кредитами 29—35 %.
У цій статті не наводяться точні
дані за відсотками в банках, але
відсотки на депозити становлять у
межах 11—15 %; середні відсоткові
ставки за зовнішніми коштами —
15—18 %.
Щоб взяти кредит від ФКПКС,
кредитній спілці в якості гарантії
потрібно надати нерухомість, яку
вона взяла в заставу від членів кредитної спілки. Це дорого, порівняно
з кредитами від Frontiers, коли кредитна спілка в якості гарантії надає
свій кредитний портфель.
Терміни кредитів спів ставні з
термінами погашення зобов’язань
кредитної спілки й становлять три—
чотири роки. Зазвичай за кредитами понад 20 тис. сом ($500) в якості забезпечення беруть нерухомість,
а до цієї суми — кредити незабезпечені. Перевірених даних по кредитному портфелю, який схильний до
ризику, немає. Більшість кредитних
спілок і НБКР заявляють, що показ-
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ники ризику по кредитному портфелю понад 30 днів становить близько
3 %, але дані від ФКПКС демонструють, що цей показник може становити до 20 %.
У Киргизькій республіці немає
бюро кредитних історій, тому існує
багато випадків, коли в людей занадто багато кредитів або коли люди
затримують платежі за кредитами,
то беруть ще один черговий кредит
в іншому закладі.
Більшість кредитів у кредитних
спілках погашають на щомісячній
основі, але деякі кредитні спілки
дозволяють складати графік погашення кредиту без фіксованих дат
платежів. Сезонність, звісно, має
бути врахована у випадку фермерського кредиту, але в більшості випадків це — погана практика.
Усі кредиті спілки комп’ютеризовані, але програмне забезпечення
не стандартизоване, тому більшість
кредитних спілок стикаються з багатьма проблемами в плані технічної
підтримки й оновлення програмного
забезпечення.
НБКР здійснює нагляд за кредитними спілками, а також за всіма
НБО.
Незважаючи на те, що законодавчу базу діяльності кредитних спілок
можна було б покращити, вона є
достатньою з 1999 року, коли ухвалили спеціалізований Закон Киргизької Республіки «Про кредитні спілки», а НБКР видав положення про
звітність, діяльність й управління
ризиками в кредитних спілках.

Національна спілка та регіональні
асоціації
Існує сім регіональних асоціацій
кредитних спілок, Національна спілка Киргизьких кредитних спілок і
кооперативів і Фінансова компанія
для підтримки й розвитку киргизьких
кредитних спілок.
Регіональні асоціації
Регіональні асоціації не грають
ключової ролі в русі кредитних спілок. Вони здійснюють певну тренін-

гову й представницьку діяльність.
Їхні функції доволі обмежені із-за
нестачі фінансових ресурсів. Членські внески занадто низькі, щоб надавати такі послуги, які кредитні
спілки хотіли б отримувати від регіональних асоціацій. Не всі кредитні
спілки сплачують навіть ці невеликі
внески (200—300 сом на місяць). З
цієї причини більшість співробітників регіональних асоціацій працюють на добровільній основі.
Національна спілка Киргизьких спілок і кооперативів
Національна спілка Киргизьких
спілок і кооперативів (НСКСК) була
заснована в серпні 2008 року. Вона
грає роль асоціації/не фінансової
апексної організації кредитних спілок.
Головна діяльність НСКСК полягає в лобіюванні й представництві
кредитних спілок.
Прямими членами НСКСК є виключно регіональні асоціації. Наразі
НСКСК стикнулася з проблемою
фінансової самодостатності, оскільки фінансово вона повністю залежить від іноземних грандів і донорів.
Регіональні асоціації перераховують
частину своїх членських внесків
(100 сом на місяць від кожної кредитної спілки) до НСКСК, але цього
зовсім недостатньо, щоб покрити
витрати НСКСК.
Насправді існує трирівнева система кредитних спілок: кредитні спілки знизу, регіональні асоціації й
НСКСК, а також розмір країни й
фінансові ресурси, що наявні, має
бути оцінена можливість злиття регіональних асоціацій і НСКСК.

Фінансова компанія підтримки кредитних спілок
Фінансова компанія підтримки
кредитних спілок була створена
1997 року, щоб надавати кредитним спілкам кредитної лінії на суму
$10 млн від Азіатського банку розвитку (АБР). За погодженням з АБР
Фінансову компанію підтримки кре-

«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ Й АНАЛІТИКА

дитних спілок, яка все ще належить
НБКР, мали приватизувати до 2006
року, а також до цього часу створена Центральна кредитна спілка чи
фінансова апексна організація. До
сьогодні обидва питання залишаються відкритими.
У ФКПКС проблема з довгостроковою ліквідністю, оскільки кредитна лінія має бути погашена до 2020
року. Щороку ФКПКС має повертати
по 25 млн сом ($625). Замінити ці
суми нічим, тому це призведе до
того, що ФКПКС не зможе давати
кредити кредитним спілкам. ФКПКС
намагається вирішити цю проблему
шляхом часткового погашення кредитної лінії за рахунок свого прибутку, але НБКР як власник компанії
проти цього.
У ФКПКС також є конкуренція —
на ринок кредитних спілок приходять нові гравці, такі як Frontiers, й
пропонують конкурентоздатні відсоткові ставки, привабливі гарантійні
схеми й інші умови кредитування
кредитних спілок.
ФКПКС використовує просту систему дистанційного моніторингу й
здійснює виїзні перевірки на місцях, що стосуються видачі кредиту й
моніторингу кредитного процесу.
ФКПКС усвідомлює, що реальний
показник ризику по кредитному
портфелю кредитних спілок вищий,
ніж офіційно заявлений. Цей показник становить близько 8 %. Ризики
по кредитному портфелю понад 20
днів у ФКПКС складає близько 3 %.

Департамент нагляду Національного
банку Киргизької Республіки
Наглядом і ліцензуванням банків
і небанківських установ у НБКР займаються різні департаменти.
У департаменті працює 19 співробітників:
5 осіб — відділ ліцензування,
6 осіб — відділ звітності й аналізу,
8 осіб — відділ виїзної інспекції.
Ще 18 співробітників працюють
у регіональних управліннях.
НБКР має 6 регіональних управлінь, які використовує для передачі
Червень — серпень 2010
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документів і звітності у департамент
нагляду й регулювання НБКР.
НБКР застосовує стандартні санкції проти кредитних спілок, які не
виконують нормативи. Санкції достатні й включають таке:
 Попередження.
 Штраф.
 Тимчасове усунення від здійснення конкретних операцій.
 Тимчасове відсторонення Наглядової ради.
 Тимчасове призупинення ліцензії.
 Анулювання ліцензії.
Звітність кредитних спілок
Відповідно до положень кредитні
спілки щоквартально надсилають
звіти до НБКР. Зокрема вони мають
подавати такі звіти:
 Баланс.
 Звіт про доходи.
 Данні про кредитний портфель.
 Данні про членство.
 Данні про депозитні рахунки й
транзакції.
 Інформацію про ризикові коефіцієнти.
 Іншу інформацію.
Кредитні спілки надають ці дані
регіональним управлінням НБКР,
оскільки немає ефективної програмної інфраструктури між кредитними
спілками й НБКР. Ці дані НБКР використовує здебільшого для дистанційного моніторингу, а також для
виїзних інспекцій на місцях.
Ризикові коефіцієнти, встановлені
НБКР
Головними ризиковими коефіцієнтами, що встановив НБКР, є такі:
1. Норматив максимального розміру зовнішніх запозичень кредитної спілки представляє собою
максимальний обсяг зовнішніх
запозичень, що кредитна спілки
може отримати.
2. Кредитні спілки мали обмежити
зовнішні запозичення до чотирьохкратного розміру капіталу,
але з 2010 року це обмеження
знизили до восьмикратного розміру капіталу кредитної спілки.
3. Норматив максимального розмі-

ру ризику на одного позичальника.
4. Протягом першого року діяльності новоствореної кредитної спілки
норматив максимального розміру ризику на одного позичальника визначає співвідношення 3:1
сукупної заборгованості за кредитами, що видані одному позичальнику до ощадного паю. Протягом другого й подальших років
діяльності новоствореної кредитної спілки значення не має перевищувати 20 % від суми інституційного й дольового капіталу кредитної спілки.
5. Норматив максимального розміру інвестицій у капітал фінансово
-кредитних закладів, які ліцензує
НБКР.
6. Кредитній спілці заборонено
здійснювати інвестування в цінні
папери й капітал юридичних осіб,
крім інвестицій у капітал фінансово-кредитних закладів, які ліцензує НБКР, а також інвестицій у
казначейські векселі й інші високоліквідні цінні папери, що випустив уряд Киргизької Республіки
та НБКР. Сума інвестицій кредитної спілки в капітал фінансовокредитних установ, які ліцензує
НБКР, не повинна перевищувати
15 % від суми інституційного й
пайового капіталів.
7. Нормативи максимального розміру інвестицій в основні засоби.
8. Сукупні вкладення кредитної спілки в основні засоби, такі як будівлі, земля, меблі й обладнання
(крім основних засобів, що отримані у вигляді грантів і безповоротної допомоги), що потрібні для
ведення кредитною спілкою своєї господарської діяльності, не
можуть перевищувати 20 % від
суми інституційного й пайового
капіталів.
9. Норматив ліквідності.
10. Значення нормативу ліквідності
для кредитних спілок, які не залучають депозити, має бути не
менше 5 %. Для кредитних спілок, які залучають депозити від
учасників, значення нормативу
ліквідності має бути не менше
15 %.
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11. Для кредитних спілок, які мають
ліцензії на залучення вкладів
(депозитів) від учасників кредитної спілки, значення нормативу
адекватності інституційного й
дольового капіталів встановлено
на рівні 12 %.
12. Для кредитних спілок, які не мають такої ліцензії, норматив адекватності інституційного й пайового капіталів варіюється від 1
до 12 % у залежності від кількості років діяльності кредитної спілки. Коефіцієнт адекватності капіталу, у тому числі інституційний і
пайовий капітал, варіюється від
13 до 16 % у залежності від кількості років діяльності КС.
13. Активи не зважують на ризики й
нематеріальні активи не виключають з розміру капіталу при
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розрахунку цього потенціалу.
14. Для кредитних спілок, які мають
ліцензії на залучення вкладів
(депозитів) від учасників кредитної спілки, максимальний розмір депозитної бази не має перевищувати 450 % розміру інституційного капіталу. Цей фактор може обмежувати діяльність
кредитних спілок. Депозити за
природою не є суб’єктом обмеження ризиків. Ліквідність, відсоткові ставки ат кредитні ризики
можу загрожувати невиплатою
депозитів, з цієї причини розмір
великих кредитів має бути пов’язаний з основою капіталу. Саме
тому показник адекватності капіталу слід розраховувати на основі капіталу й активів, зважених
на ризики.

Виїзні інспекції кредитних спілок
НБКР проводить виїзні інспекції кредитних спілок щорічно, якщо в кредитної спілки є ліцензія на залучення
депозитів, й кожні два роки, якщо
кредитна спілка не має ліцензії. Позапланові інспекції можуть бути проведені в будь-який час. Зміст інспекцій стандартний — як для всіх кредитних закладів. Зокрема НБКР оцінює кредитні діяльність, ліквідність,
операційну діяльність, капітал й інші
ризики, управління активами й прибутковістю.

Іван ВАШНЕВСЬКИЙ,
голова правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

«Вісник кредитної кооперації»

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ЕКСПЕРТ РУБРИКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

В

ерховна Рада України 3 червня
2010 року зареєструвала проект Постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану
справ в системі кредитної кооперації (№ 6476).
На пленарному засідання Верховної Ради України 01.07.2010 проект постанови прийнято в цілому.
Метою тимчасової слідчої комісії
є проведення невідкладного ком-

плексного аналізу та надання правової оцінки з боку Верховної Ради
України обставинам та причинам
сучасного стану справ в системі
кредитної кооперації
України, а
також вироблення цілісних пропозицій щодо усунення законодавчих та
інституційних передумов для масового порушення прав споживачів
небанківських фінансових послуг.
Після проведеного першого засідання, тимчасовою слідчою комісією готується план роботи.

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ
Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких
законів України
(щодо регулятивних зборів
у сфері регулювання ринків
фінансових послуг)»
Відповідно до проекту Закону
зміни вносяться до Закону України
«Про систему оподаткування» та
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», шляхом
впровадження нових правових
норм, які передбачають фінансування спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг за
рахунок визначених платежів
(зборів) з піднаглядних фінансових
установ.
Коментар експерта
Слід зазначити, що в цілому положення проекту Закону відповідають
світовій практиці, оскільки в багатьох країнах для забезпечення належного рівня фінансування основна
частина витрат на утримання наглядових органів перекладається на
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надавачів фінансових послуг. Запровадження таких змін до законодавства дійсно може дозволити подолати недостатню технологічну забезпеченість Держфінпослуг (відсутність
сучасного програмного забезпечення, обладнання, необхідного для
здійснення ефективного нагляду) та
підтримати належну кваліфікацію
кадрів, які забезпечують процес
регулювання та нагляду.
Однак, при цьому залишається
актуальним питання щодо необхідності комплексного реформування
роботи спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових
послуг. Адже, відповідно до спеціального законодавства, Держфінпослуг
має обмежені функціональні можливості та низький рівень відомчої
незалежності, що перешкоджає здійсненню по справжньому ефективного регулювання і нагляду за діяльністю ринків небанківських фінансових
послуг України, особливо в умовах
фінансової кризи. Зважаючи на це,
важливим та нагальним є внесення
відповідних змін до Закону України
«Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових

Надія ВОЛОТОВСЬКА,

юрисконсульт
Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок

послуг», зокрема, в частині коригування відомчого статусу, базової
організаційної структури та обсягу
функціональності Держфінпослуг.

Проект розпорядження
Держфінпослуг
«Про затвердження Інструкції
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень за порушення законодавства про фінансові послуги
в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України»
Проект Інструкції розроблено з
метою встановлення єдиного порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень
за порушення законодавства про
фінансові послуги в Держфінпослуг.
Проект Інструкції містить положення щодо:
 складання протоколу про адміністративне правопорушення; розгляду справ про адміні19
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стративне правопорушення;
винесення постанови про
накладення адміністративного стягнення та постанови
про закриття справи;
 порядок оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення;
 виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу;
 визначення порядку обліку
матеріалів про адміністративні правопорушення.
Коментар експерта
Загальні норми щодо адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері надання фінансових послуг містить Кодекс України
про адміністративні правопорушення та Закон України «Про фінансові
послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
Деякі особливості провадження у
справах про адміністративні правопорушення визначені Положенням
про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу,
затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 13.11.2003 №
125, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 03.12.2003 за №
1115/8436
Розробка та затвердження проекту Інструкції забезпечує «закриття»
прогалини в законодавстві в частині
відсутності норм, які встановлюють
порядок оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення та
накладення адміністративних стягнень за порушення законодавства
про фінансові послуги в Держфінпослуг.
При цьому проект Інструкції містить певні недоліки.
Так, проектом розпорядження Держфінпослуг передбачено затвердження «Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень за порушення законодавства про фінансові
послуги в Державній комісії з регу-
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лювання ринків фінансових послуг
України». При цьому, Інструкція містить положення щодо порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення
статті 166-9 КУпАП, яка встановлює
підстави та розмір штрафу за порушення законодавства щодо запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Окрім того, проект Інструкції містить помилки у посиланні на деякі
норми КУпАП.

Проект розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок Державною
комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України»
Проект розроблено з метою розв’язання питань стосовно порядку
залучення зовнішніх експертів до
проведення перевірок, що здійснюються Держфінпослуг та уточнення
підстав для проведення інспекцій.
Запропонованим проектом розпорядження вносяться зміни та доповнення до Правил проведення
перевірок Державною комісією з
регулювання ринків фінансових
послуг України, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 28.10.2003 № 96, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 19.12.2003 за № 1184/8505.
Проект нормативно-правового
акту уточнює обставини, за наявності яких можуть проводитись інспекції
та процедури проведення перевірок, в яких приймають участь зовнішні експерти.
Коментар експерта
Розробником у Змінах до Правил
надано визначення поняттю
«зовнішній експерт».
Так, відповідно до Змін до Правил «зовнішній експерт — юридична
або фізична особа, яка має спеціа-

льні знання з питань, що досліджуються під час проведення інспекції».
Відповідно до Закону України
«Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг» для проведення інспекції
Уповноважений орган може залучати зовнішніх експертів, які мають
відповідну кваліфікацію.
Згідно з підпунктом 4 пункту 5
Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003
року № 292/2003 Комісія має право в межах своїх повноважень залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій
усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівниками), консультативних та експертних організацій
до розгляду питань, що належать
до її компетенції, а також зовнішніх
експертів, які мають відповідну
кваліфікацію, до проведення перевірок (інспектування) фінансових
установ.
На законодавчому рівні визначення «кваліфікація» застосовується
по відношенню до фізичних осіб як
здатність виконувати завдання та
обов’язки відповідної роботи. Кваліфікація визначається через назву
професії у дипломі спеціаліста
(молодшого спеціаліста) чи іншому
документі про професійну підготовку.
Отже, юридична особа не може
мати «відповідної кваліфікації», у
зв’язку з чим включення в поняття
«зовнішній експерт» юридичних осіб
є таким, що не відповідає вимогам
законодавства.
Окрім того, розробником запропоновано внести нову норму такого
змісту: «Для розгляду складних фахових питань, вирішення яких потребує проведення фахових досліджень
або експертизи, Держфінпослуг має
право залучати на договірних засадах зовнішніх експертів до проведення інспекцій.
Рішення про необхідність залучення зовнішніх експертів до участі
у проведенні інспекції та укладання
договору приймається Головою Дер-
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жфінпослуг за поданням директора
відповідного департаменту.
Зовнішні експерти зобов’язані
не розголошувати професійну таємницю та конфіденційну інформацію
щодо суб’єкта нагляду, про що зазначається в договорі».
У разі залучення зовнішніх експертів до проведення перевірок
(інспекцій) може мати місце їх доступ до матеріалів, що містять дані,
які становлять професійну таємницю та конфіденційну інформацію
щодо суб’єкта нагляду.
А отже, постає питання відповідальності зовнішніх експертів за збереження професійної таємниці та
конфіденційної інформації, у разі їх
доступу до такої інформації.
Адже, відповідно до пункту 11
частини першої статті 1 Закону
України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» професійна таємниця — матеріали, документи, інші
відомості, якими користуються в
процесі та у зв'язку з виконанням
своїх посадових обов'язків посадові
особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які
забороняється розголошувати у будь
-якій формі до моменту прийняття
рішення відповідним уповноваженим державним органом.
Згідно з частиною першою статті
10 Закону України «Про державну
службу» збереження державної таємниці, інформації про громадян, що
стала їм відома під час виконання
обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з
законодавством не підлягає розголошенню, є обов’язком державних
службовців.
Статтею 38 Закону України «Про
державну службу» встановлено, що
особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно
із чинним законодавством.
Таким чином, державні службовці несуть відповідальність за збереження професійної таємниці та конфіденційної інформації.
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Закон України «Про державну
службу» визначає загальні засади
діяльності державних службовців,
які працюють в державних органах
та їх апараті.
А отже, дія цього закону не
розповсюджується на інших фізичних осіб, в тому числі на зовнішніх
експертів, які залучаються державним органом до проведення перевірок (інспекцій).

Проект розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Змін до Положення про
навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання
екзаменів особами,
які провадять діяльність
на ринках фінансових послуг»
Проектом розпорядження вносяться зміни та доповнення до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 25 грудня 2003 року №
183, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28 січня 2004 р. за
№ 122/8721 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 17 квітня 2008 року
№ 529, від 15 жовтня 2009 року
№ 753).
На думку розробника реалізація
проекту розпорядження забезпечить удосконалення (з урахуванням
досвіду та виявлених Держфінпослуг
недоліків) порядку проходження
учасниками ринків фінансових послуг процедури підвищення кваліфікації та складання ними екзаменів
на відповідність знань професійним
вимогам, використання більш ефективної та якісної системи підвищення кваліфікації, а також врегулювання проблемних питань у цій сфері.
Відповідно до проекту Змін до
Положення про навчання, перепід-

готовку, підвищення кваліфікації та
складання екзаменів особами, які
провадять діяльність на ринках фінансових послуг дія Положення поширюється на навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації й на
голів виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директора (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний), керівника
відокремленого структурного підрозділу страховика, адміністратора недержавного пенсійного фонду, кредитної спілки, кредитно-гарантійної
установи, ломбарду та інших фінансових установ (крім банків, установ — професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на
фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових
міжнародних організацій, Державного казначейства України та державних цільових фондів), а також
осіб, які їх заступають (далі — керівники).
ґ) штатних головних бухгалтерів
фінансових установ, якщо у фінансовій установі створено бухгалтерську
службу на чолі з головним бухгалтером та їх заступників або осіб, на яких
покладено ведення на договірних
засадах бухгалтерського обліку, як то
позаштатні спеціалісти з бухгалтерського обліку, зареєстровані як підприємці, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної
особи та позаштатні спеціалісти з бухгалтерського обліку централізованої
бухгалтерії або аудиторської фірми
(далі — головні бухгалтери).
д) актуаріїв, страхових брокерів,
тимчасових адміністраторів фінансових установ.
Також розробник включає до
Положення норми щодо функціонування державного підприємства
«Український інститут розвитку ринків фінансових послуг», який залучається Держфінпослуг для методичного та технічного забезпечення проведення всіх необхідних заходів з
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та організації
здійснення тестування, складання
екзаменів особами, які провадять
діяльність на ринках фінансових
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послуг, а також організації стажування викладачів та укладання договорів з навчальними закладами про
співробітництво. Проектом Змін до
Положення передбачено й деякі
зміни у складі Екзаменаційної
(атестаційної) комісії.

Проект розпорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України (щодо встановлення вимог до керівників фінансових
установ)»
Проект розпорядження розроблений Держфінпослуг відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом» та
передбачає, зокрема, внесення змін
до Професійних вимог до керівників
та головних бухгалтерів фінансових
установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 №
1590 з метою приведення їх у відповідність до норм Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом».
Проектом нормативно-правового
акту передбачається, що керівники
фінансових установ, визначені Професійними вимогами, не можуть мати, крім не погашеної судимості за
умисні злочини, також не знятої в
установленому законом порядку судимості за умисні злочини.

Проект розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження змін
до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів
фінансових установ»
Проект Змін до Професійних вимог встановлює вичерпне визна-
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чення поняття «керівник фінансової
установи», визначає поняття
«головний бухгалтер фінансової установи» та встановлює вимогу до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ кожних три роки
перед складанням екзамену на відповідність знань професійним вимогам проходити підвищення кваліфікації за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації
керівників або відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів.

Проект розпорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до
Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
штрафів за невиконання
(неналежне виконання) вимог
Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
Проект розроблено з метою приведення у відповідність порядку застосування Держфінпослуг штрафів за
невиконання (неналежне виконання)
вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом» у зв’язку із прийняттям Закону України Закону України від 18.05.2010 № 2258-VI «Про внесення
змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Проектом розпорядження вносяться зміни та доповнення до Порядку
застосування Держфінпослуг штрафів
за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання
та
протидію
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом», затвердженого
Розпорядженням Держфінпослуг від
13.11.200 № 120, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.11.2003 № 1087/8408.
Розробником пропонується викласти нормативно-правовий акт у новій

редакції та доповнити його новими
пунктами такого змісту:
 крім застосування фінансових
санкцій за повторне аналогічне
протягом одного року порушення
установами вимог Закону та/або
нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, Держфінпослуг може обмежити, тимчасово
припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл
на право провадження певних
видів діяльності у порядку, встановленому законом;
 у разі грубого порушення посадовою особою установи вимог Закону та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Держфінпослуг може відповідно до закону
прийняти рішення про тимчасове
відсторонення такої посадової
особи установи від посади;
 повторне (протягом року) порушення установами вимог Закону
та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за
собою накладення штрафу у розмірі до трьох тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.
Коментар експерта
Проект нової редакції Порядку
потребує уточнення деяких положень,
зокрема, щодо компетенції департаментів та директорів департаментів,
які мають право розглядати справи
про порушення та приймати рішення
щодо застосування штрафів; заміни
поняття «фінансові санкції» на
«штрафні санкції».
Окрім того, при опрацюванні проекту Порядку Держфінпослуг не дотримано вимоги Закону України «Про
засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» в частині обов’язкового розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень
та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та
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юридичними особами, їх об’єднаннями. А саме, Держфінпослуг не розглянуто в установленому законодавством порядку пропозиції та зауваження до проекту нової редакції Порядку,
надані Всеукраїнською асоціацією
кредитних спілок листом від 6 серпня
2010 № 152.
У зв’язку з цим рішенням Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від
13.08.2010 р. № 788 було відмовлено Держфінпослуг в погодженні проекту розпорядження «Про внесення
змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання)
вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Проект розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін
до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом»
Проект розроблено з метою приведення у відповідність порядку застосування Держфінпослуг штрафів
за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом» у зв’язку із прийняттям Закону України Закону
України від 18.05.2010 № 2258-VI
«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом».
Проектом розпорядження вносяться зміни та доповнення до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 № 26, зареєстрованого у Міністерстві юстиції

Червень — серпень 2010
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України 15.08.2003 № 716/8.
Проект нормативно-правового
акту містить положення щодо мети
проведення перевірок суб’єктів нагляду. Відповідно до проекту Змін до
Порядку питання програми перевірок визначаються у кожному окремому випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому
обов'язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:
1) призначення працівника установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
2) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати
їх виявлення;
3) ідентифікації та виявлення
клієнта у випадках, установлених
законом;
4) надання на запити Держфінпослуг інформації, необхідної для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
5) збереження інформації стосовно ідентифікації осіб, які провели
фінансову операцію, що згідно з
Законом підлягає фінансовому моніторингу, а також усіх документів, що
стосуються ділових відносин з клієнтом, не менше п’яти років після завершення ділових відносин, а всіх
необхідних даних про операції — не
менше п’яти років після завершення операції (при цьому строки зберігання документів можуть бути продовжені Держфінпослуг у порядку,
встановленому законом);
6) забезпечення розроблення та
постійного оновлення правил, програм проведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
7) забезпечення підвищення
кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового
моніторингу, шляхом проходження
навчання не рідше одного разу на
три роки;
8) вживання на постійній основі
заходів із підготовки персоналу до
виявлення фінансових операцій, що

підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, шляхом
проведення освітньої та практичної
роботи.
Коментар експерта
Проект Змін до Порядку містить
пункт відповідно до якого акт перевірки фінансової установи, документи, які підтверджують факт порушення Закону та/або нормативноправових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом та
заперечення до акта перевірки (за
наявності), та інші матеріали перевірки не пізніше наступного дня після
їх підписання особою, що проводила перевірку, реєструються і не пізніше п'яти днів з дня реєстрації подаються для розгляду директору департаменту, до наглядової компетенції якого відноситься фінансова
установа. На даний час структура
Держфінпослуг, затверджена Кабінетом Міністром України, не передбачає здійснення функцій регулювання та нагляду за діяльністю окремих видів фінансових установ. У
зв’язку з цим є необхідність уточнення в проекті до компетенції якого
саме директора департаменту Держфінпослуг відноситься функція
нагляду за кредитними спілками та
іншими видами фінансових установ.
Окрім того, при опрацюванні проекту Порядку Держфінпослуг не дотримано вимоги Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині обов’язкового розгляду
регуляторними органами ініціатив,
зауважень та пропозицій, наданих у
встановленому законом порядку
фізичними та юридичними особами,
їх об’єднаннями. А саме, Держфінпослуг не розглянуто в установленому законодавством порядку пропозиції та зауваження до проекту Порядку, надані Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок листом від
06.08.2010 № 152. У зв’язку з цим
рішенням Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13.08.2010 р. № 787 було відмовлено
Держфінпослуг в погодженні проекту
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розпорядження «Про внесення змін
до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків

фінансових послуг України штрафів
за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про

запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом».

Проект розпорядження
Держфінпослуг
«Про затвердження Стандарту
надання адміністративних послуг
Державною комісією
з регулювання ринків
фінансових послуг України»

Проект розроблено на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.10 № 737 «Про заходи
щодо упорядкування державних, у
тому числі адміністративних послуг».
Проектом регуляторного акту передбачено затвердження Стандарту, що
передбачає зведення в один документ нормативно-правові акти, при-

йняті та затверджені відповідно до
вимог законодавства, якими регулюється надання адміністративних
послуг Держфінпослуг.
В одному документі узагальнюються
вимоги до фінансових установ при
подачі документів до Держфінпослуг
для отримання відповідної адміністративної послуги.
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Верховна Рада України Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом» від 18 травня 2010 року
№ 2258-VI затвердила нову редакцію Закону. Доводимо до Вашого
відома основні, актуальні для кредитних спілок положення Закону.
1.МЕТА ЗАКОНУ
Окремо виділено спрямованість
норм закону на досягнення результату у вигляді формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризм.
2. ТЕРМІНОЛОГІЯ
Законом змінено зміст деяких
понять та розширено перелік визначень. Зверніть увагу на визначення
поняття «бездоганна ділова репутація», «істотна участь», «контроль»,
«відокремлений підрозділ суб’єкта
первинного моніторингу», «ризики»,
«управління ризиками» «неподання
суб'єктом первинного фінансового
моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Спеціально уповноваженому органу».
Під час призначення особи на
посаду відповідального працівника,
здійснення ідентифікації клієнтів,
управління ризиками вони.
3. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
Встановлено чітку систему фінансового моніторингу:
Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів — первинного та державного.

3.1. Первинний фінансовий
моніторинг — сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог цього
Закону, що включають проведення
обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
3.1.1. Обов'язковий фінансовий
моніторинг — сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з:
виявлення фінансових операцій,
що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до
статті 15 Закону,
 ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності,
 ведення обліку цих операцій та
відомостей про їх учасників,
 обов'язкового звітування про них
Спеціально уповноваженому органу,
 а також подання додаткової інформації про фінансові операції та
їх учасників, що стали об'єктом
фінансового моніторингу з боку
Спеціально уовноваженого органу.
3.1.2. Внутрішній фінансовий
моніторинг — сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з:
 виявлення фінансових операцій,
що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону, із застосуванням підходу, що ґрунтується
на проведенні оцінки ризиків
легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму;
 ведення обліку таких операцій та
відомостей про їх учасників;
 подання інформації Спеціально
уповноваженому органу про опе-
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рації, що мають високий ступінь
ризику легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про фінансові операції та їх
учасників, що стали об'єктом
фінансового моніторингу з боку
Спеціально уповноваженого органу.
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є також:
 банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
 спеціально визначені суб'єкти
первинного фінансового моніторингу (аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці,
які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні
послуги (за винятком осіб, які
надають послуги у рамках трудових правовідносин.
3.2. Державний фінансовий
моніторинг — сукупність заходів, які
здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:
 державний фінансовий моніторинг Спеціально уповноваженого
органу — сукупність заходів із
збору, обробки та аналізу зазначеним органом інформації про
фінансові операції, що подається
суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та
іншими державними органами,
відповідними органами іноземних держав, а також заходів з
перевірки такої інформації згідно
із законодавством України;
 державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного
фінансового моніторингу — сукупність заходів, які здійснюються
суб'єктами, визначеними абзацом другим частини третьої статті
5 Закону, спрямованих на виконання вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
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або фінансуванню тероризму.
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є
 Національний банк України, Міністерство фінансів України,
Міністерство юстиції, України,
Міністерство транспорту та зв'язку України, Міністерство економіки України, Державна комісія
з цінних паперів та фондового
ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
 Спеціально уповноважений орган.
4. ЗАВДАННЯ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОИНГУ
(КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ).
Кредитна спілка:
- Здійснює ідентифікацію та вивчення клієнтів у випадках, установлених законом;
- Забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у
процесі, в день виникнення підозр,
після їх проведення або при спробі
їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
- Забезпечує у своїй діяльності
управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробляти критерії
ризиків;
- Забезпечує реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше
наступного робочого дня з дати їх
виявлення;
- Повідомляє Держфінмоніторинг
про:
 фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому
моніторингу, — протягом трьох
робочих днів з дня їх реєстрації
або спроби їх проведення;
 фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому
моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані
з
легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, — у день
виникнення підозр, але не пізніше ніж через десять робочих днів
з дня реєстрації таких операцій

або спроби їх проведення;
 виявлені фінансові операції,
стосовно яких є достатні підстави
підозрювати, що вони пов'язані,
стосуються або призначені для
фінансування тероризму, — в
день їх виявлення або спроби їх
проведення, а також інформувати про це визначені законом
правоохоронні органи.
- У разі отримання від Держфінмоніторинг повідомлення про некоректне (неправильне) заповнення
полів у повідомленні про фінансову
операцію, що підлягає фінансовому
моніторингу, подає протягом трьох
робочих днів до Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію.
- Сприяє в межах чинного законодавства працівникам Держфінмоніторингу в проведенні аналізу фінансових операцій.
- Надає на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали
об'єктом фінансового моніторингу,
копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові
операції, відомості про їх учасників,
а також іншу інформацію, зокрема
ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні
для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, протягом
п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
- Надає на запит Держфінмоніторингу інформацію (у тому числі копії
документів), необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю,
протягом п'яти робочих днів з дати
надходження запиту.
- Надає на запит Держфінмоніторингу інформацію щодо відстеження
(моніторингу) фінансових операцій
клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу в порядку встановленому Держфінмоніторинг за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.
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- У разі неможливості забезпечити дотримання строків надання інформації Держфінмоніторингу, з
об'єктивних причин, з урахуванням
обсягу інформації, що запитується
(форми її подання — електронної
або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів
тощо), погоджує із Держфінмоніторингом протягом робочого дня в день
одержання запиту, але не пізніше
наступного робочого дня термін
подання запитуваної інформації у
порядку встановленому Держфінмоніторингом за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.
- Надає на запит відповідного
суб'єкта державного фінансового
моніторингу інформацію, необхідну
для перевірки фактів порушення
вимог законодавства у сфері запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
- Вживає заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам,
стосовно фінансових операцій яких
проводиться перевірка) інформації,
що подається Держфінмоніторингу,
та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про
факт подання такої інформації або
отримання запиту від Держфінмоніторингу).
- Зберігає документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову
операцію, що згідно з Законом підлягає фінансовому моніторингу, а
також усі документи, що стосуються
ділових відносин з клієнтом, не менше п'яти років після завершення
ділових відносин, а всі необхідні
дані про операції — не менше п'яти
років після завершення операції
(при цьому строки зберігання документів можуть бути продовжені відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу у порядку,
встановленому законодавством).
- Забезпечує на документальний
запит безперешкодний доступ суб'єктів державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів до документів або інформації,
що міститься в них, відповідно до
вимог закону.
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- За дорученням Держфінмоніторингу, наданим з метою виконання
запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, зупиняє
проведення або забезпечує моніторинг фінансової операції відповідної
особи у порядку, встановленому
Держфінмоніторингом за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.
- Забезпечує розроблення та постійне оновлення правил, програм
проведення фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства.
- Щорічно проводить внутрішні
перевірки своєї діяльності на предмет дотримання законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
- Забезпечує підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за
проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання
не рідше одного разу на три роки.
- Вживає на постійній основі заходів з підготовки персоналу до виявлення фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, шляхом
проведення освітньої та практичної
роботи.
- Виявляє фінансові операції, що
підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 Закону.
- Проводити аналіз фінансових
операцій, спрямований на виявлення тих, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу відповідно
до статті 16 Закону.
- З'ясовує мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами.
- Постійно оновлює відповідно до
законодавства та внутрішніх процедур інформацію про зміст діяльності
клієнта та його фінансовий стан.
- Проводить аналіз відповідності
фінансових операцій, що проводяться клієнтом, наявній інформації про
зміст його діяльності та фінансовий
стан.

- Вживає належних заходів для
обмеження ризику зловживань, пов'язаних з послугами, що надаються
з використанням новітніх технологій, зокрема забезпечують проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом.
Кредитна спілка самостійно здійснює класифікацію клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом та органами, що здійснюють регулювання
та нагляд за їх діяльністю, під час
проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, і вживає
застережних заходів щодо кредитної
спілки (кредитних спілок), діяльність
яких свідчить про підвищений ризик
проведення ними таких операцій.
Кредитна спілка здійснює такі
заходи щодо:
- публічних діячів або пов'язаних
з ними осіб, факт належності до яких
клієнтів або осіб, що діють від їх імені, кредитна спілка виявляє відповідно до внутрішніх процедур під час
встановлення ділових відносин з
клієнтом та у процесі його обслуговування (особами, пов'язаними з
публічними діячами, є члени сім'ї та
інші близькі родичі, юридичні особи,
власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або
їхні близькі родичі):
 встановлювати з дозволу голови
правління кредитної спілки відносини з публічними діячами та
пов'язаними з ними особами;
 вживати заходів для з'ясування
джерел походження коштів таких
осіб;
 проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта
державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі або пов'язані з ними особи, у порядку,
визначеному для клієнтів високого ризику;
- благодійних та неприбуткових
організацій вживає заходів для обмеження ризику їх використання з
метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
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або фінансування тероризму на
підставі рекомендацій відповідного
суб'єкта державного фінансового
моніторингу.
5. ПРАВО КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ НА
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА У ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Кредитна спілка з метою виконання покладених на неї Законом
завдань має право звертатися із
запитами до органів виконавчої
влади, правоохоронних органів,
Національного банку України, юридичних осіб, які в установленому
законодавством порядку інформують про результати розгляду такого
запиту.
6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ВІДПОВІДАЛЬНОГО
ЗА ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
6.1. Вимоги до особи, що призначається на посаду відповідального працівника.
Працівник, відповідальний за
проведення фінансового моніторингу, призначається за посадою на
рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Таким чином, з дня набрання чинності
відповідальний працівник має відповідати вищенаведеній вимозі.
6.2. Повноваження відповідального працівника.
Змінено повноваження відповідального працівника. З набранням
чинності Законом до його компетенції належить також:
- здійснення перевірок діяльності
будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та
його працівників щодо дотримання
ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу;
- право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- залучення будь-яких працівників суб'єкта первинного фінансового
моніторингу до здійснення заходів із
запобігання
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
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злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та перевірок з цих
питань;
- одержання пояснень від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад з питань проведення
фінансового моніторингу;
- сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних органів, державного фінансового моніторингу перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового
моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- прийняття рішення про надання
інформації з питань фінансового
моніторингу на запити Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів.
7. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТІВ, ЯКІ
ПРОВОДЯТЬ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ,
ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кредитна спілка відповідно до
законодавства зобов'язана на підставі поданих офіційних документів
або засвідчених в установленому
порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для
вивчення клієнта також можуть бути
одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є
публічною (відкритою). Документи
мають бути чинними на момент їх
подання та включати всі необхідні
дані для ідентифікації.
Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюються у разі:
 встановлення ділових відносин з
клієнтами;
 виникнення підозри в тому, що
фінансова операція може бути
пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 проведення фінансової операції,
що підлягає фінансовому моніторингу;
 проведення разової фінансової
операції без встановлення ділових відносин з клієнтами на суму,

що дорівнює чи перевищує суму
150000 грн.
 Встановлено вимоги щодо інформації, яка з’ясовується при ідентифікації юридичних та фізичних
осіб. Зверніть увагу на необхідність встановлення власників
істотної участі та контролю у випадку надання фінансових послуг
іншим кредитним спілкам.
Особливості проведення ідентифікації клієнтів кредитними спілками
має встановити Держфінпослуг. Відпроект
нормативноповідний
правового акту уже оприлюднений
для обговорення на сайті Держфінпослуг.
8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Кредитна спілка зобов'язана
здійснювати управління ризиками
легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту,
аналізу операцій, проведених ним,
та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку
він здійснює передачу (отримання)
активів, і видом товарів та послуг.
Для зменшення виявлених ризиків кредитна спілка повинна вживати заходів, що зокрема включають:
 здійснення поглибленої ідентифікації клієнта та перевірку особи
клієнта протягом певного періоду, включаючи його власників;
 додаткові вимоги до клієнта при
відкритті рахунка чи встановленні відносин з ним; збільшення
частоти проведення перевірок
особи клієнта, включаючи його
власників;
 збір інформації з метою формування уявлення про діяльність
клієнта, природу та рівень операцій, що проводяться ним; посилений моніторинг операцій, що
проводяться клієнтом.
Чіткі критерії віднесення клієнтів
до груп ризиків має визначити кож-
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не кредитна спілка на основі критеріїв, що мають бути розроблені Держфінпослуг.
9. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВНУТРІШНЬОМУ ТА ОБОВ’ЯЗКОВОМУ МОНІТОРИНГУ
9.1.Фінансова операція підлягає
обов'язковому фінансовому моніторингу в кредитній спілці у разі, якщо
сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує
суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень, та має одну
або більше таких ознак:
1) переказ грошових коштів на
анонімний (номерний) рахунок за
кордон і надходження грошових
коштів з анонімного (номерного)
рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у
фінансовій установі в країні, що
віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
2) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту
(позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б
одна із сторін - учасників фінансової
операції є фізичною або юридичною
особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що
не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що
здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
або однією із сторін є особа, яка
має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні
(території). Перелік таких країн
(територій) визначається відповідно
до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі
висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких
спрямована на протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
3) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим
переказом того самого або наступ-
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ного операційного дня іншій особі;
4) переказ особою коштів за
кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
5) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій
формі;
6) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
7) здійснення розрахунків за
зовнішньоекономічним контрактом,
що не передбачає фактичного постачання на митну територію України
товарів, робіт і послуг;
8) надання кредитних коштів
особі, яка є членом небанківської
кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови,
що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою цієї
статті.
9.2.Фінансова операція підлягає
внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією статтею,
або містить інші ризики:
1) заплутаний або незвичний
характер фінансової операції чи
сукупності пов'язаних між собою
фінансових операцій, що не мають
очевидного економічного сенсу або
очевидної законної мети;
2) невідповідність фінансової
операції характеру та змісту діяльності клієнта;
3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом
(зокрема дві чи більше фінансові
операції, що проводяться клієнтом
протягом одного робочого дня з
однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує
суму 150 000 грн.
У разі якщо у кредитної спілки
виникають підстави вважати, що
фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг прово-

диться також щодо інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність.
Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.
10 .ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Зверніть увагу на збільшення
розмірів штрафів за невиконання
чи (неналежне виконання) вимог
Закону.
Крім застосування фінансових
санкцій за повторне аналогічне протягом одного року порушення кредитною спілкою (чи іншим суб’єктом
первинного фінансового моніторингу) вимог Закону та/або нормативно
-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово
припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на
право провадження певних видів
діяльності у порядку, встановленому
законом.
У разі грубого порушення посадовою особою суб'єкта первинного
фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фінансового моніторингу
може відповідно до закону прийняти
рішення про тимчасове відсторонення такої посадової особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу від посади.
11. ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВНЕСЕННЯМ ЗМІН ДО
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ» ВІД 18
ТРАВНЯ 2010 РОКУ № 2258-VI
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ЗАКОНОДАВСТОВ Й СУДОВА ПРАКТИКА
11.1. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
11.1.1. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИМ РАХУНКОМ.
Обмеження прав клієнта щодо
розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку,
можливе також у разі зупинення
фінансових операцій, які можуть
бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
11.1.2. ОБМЕЖЕННЯ СУМ РОЗРАХУНКІВ У ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ
Граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців відповідно до цієї статті встановлюються
Національним банком України.
11.2. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
11.2.1. СТАТТЯ 1669. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО
ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ (Нова
редакція)
Порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову
операцію:
 неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади із спеціальним
статусом з питань фінансового
моніторингу;
 ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що
стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу;
 порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються
ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та прове-
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дених ними фінансових операцій; неповідомлення спеціально
уповноваженого
центрального
органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку
включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких
застосовані міжнародні санкції,
— тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної
інформації, пов'язаної з аналізом
фінансових операцій, що стали
об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у
тому числі тих, що становлять
банківську або комерційну таємницю) на запит спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади із спеціальним
статусом з питань фінансового
моніторингу — тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ,
організацій, громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності, які
не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно
до закону є об'єктом обміну між
суб'єктом первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, або факту її
подання (одержання) особою,
якій ця інформація стала відома
у зв'язку з її професійною або
службовою діяльністю, — тягне за
собою накладення штрафу від
трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11.2.2. СТАТТЯ 18834. НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ПОСАДОВИХ ОСІБ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
(доповнено)
Невиконання законних вимог
посадових осіб суб'єктів державного
фінансового моніторингу стосовно
усунення порушень законодавства
щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або створення
перешкод для виконання покладених на них обов'язків — тягнуть за
собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадянсуб'єктів підприємницької діяльності
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
11.З. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ
11.3.1. СТАТТЯ 209. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
(ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (зміни
до примітки)
Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало
легалізації (відмиванню) доходів,
відповідно до цієї статті є діяння, за
яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді
позбавлення волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207,
212 і 2121 Кримінального кодексу
України), або діяння, вчинене за
межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало
легалізації (відмиванню) доходів, за
кримінальним законом держави, де
воно було вчинене, і є злочином за
Кримінальним кодексом України та
внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
11.3.2. СТАТТЯ 2091. УМИСНЕ
ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ)
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ( в новій редакції )
1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підляга-
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ють фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння
заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам
або інтересам окремих юридичних
осіб, — карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до двох
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох
років.
2. Розголошення у будь-якому
вигляді інформації, яка відповідно
до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу
виконавчої влади із спеціальним
статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація
стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам,
свободам чи інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, — карається
штрафом від двох до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
11.3.3. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
— СТАТТЯ 2585. ФІНАНСУВАННЯ
ТЕРОРИЗМУ (доповнено)
— ЗМІНИ ДО СТАТЕЙ
2583СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТАТТЯ 2584.
СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ (змінено).
11.4. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ».
11.4.1. АРЕШТ, СТЯГНЕННЯ ТА
ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО РАХУНКАХ.

Червень — серпень 2010
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Зупинення власних видаткових
операцій банку за його рахунками,
а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних
осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої статті 59 ЗАКОНУ, крім
випадків, передбачених Законом
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму».
11.4.2. ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ
БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ.
Інформація щодо юридичних та
фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої
влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу на
його запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із
законодавством щодо запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,
а також учасників зазначених операцій.
Положення щодо змісту вимоги
відповідного державного органу на
отримання інформації, яка містить
банківську таємницю та щодо заборони банку надавати інформацію
про клієнтів іншого банку, навіть
якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта не
поширюються на випадки надання
спеціально уповноваженому органу
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про
фінансові операції у випадках, передбачених законом.
11.4.3. ОБОВ'ЯЗОК ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ
Банк зобов'язаний ідентифікувати відповідно до законодавства
України клієнтів, що здійснюють
операції з готівкою без відкриття
рахунка на суму, що дорівнює або
перевищує 150 000 гривень, або
на суму, еквівалентну зазначеній
сумі в іноземній валюті;
Банк має право витребувати, а
клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясуван-

ня суті діяльності, фінансового стану.
Виключили документи щодо «його
особи».
Для ідентифікації юридичної особи, за винятком підприємств державної і комунальної власності, банк
зобов'язаний з'ясувати відомості
про фізичних осіб, які є власниками
істотної участі в цій юридичній особі,
а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований
вплив на неї.
Для ідентифікації і вжиття заходів,
достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта-юридичної
особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила
внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у
тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (мають сумнівний характер — у попередній редакції), банк має право витребувати
інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у
органів державної влади, банків,
інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої
інформації з інших джерел.
Виключено норму про повідомлення банком Держфінмоніторинг :
За наявності рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи, визнання в
установленому порядку юридичної
особи фіктивною або оголошення
фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою банк
закриває рахунок такої особи і невідкладно надає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового
моніторингу щодо такого рахунку та
не перераховує чи іншим шляхом
не розпоряджається коштами на
цьому рахунку до отримання розпоряджень зазначеного органу. У випадку ненадходження протягом семи робочих днів зазначених розпоряджень або рішення суду стосовно
вжиття чи невжиття заходів щодо
цих коштів банк вирішує пов'язані з
ними питання відповідно до законодавства України.
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11.5. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ».
11.5.1. ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Клієнт має надавати передбачені
законодавством відомості, які витребує фінансова установа (банк —
попередня редакція) з метою виконання вимог законодавства, яке
регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11.5.2. Виключено норму щодо
повідомлення Держфінпослуг про
активи.
За наявності рішення відповідного органу державної влади про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи, визнання в
установленому законом порядку
юридичної особи фіктивною або
оголошення судом фізичної особи
померлою чи визнання безвісно
відсутньою фінансова установа припиняє подальше обслуговування
такої особи і невідкладно надає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу
щодо фінансових активів такої особи та не перераховує чи іншим шляхом не розпоряджається фінансовими активами до отримання розпоряджень зазначеного органу. У разі
ненадходження протягом семи робочих днів зазначених розпоряджень або рішення суду стосовно
вжиття чи невжиття заходів щодо
цих фінансових активів фінансова
установа вирішує пов'язані з ними
питання відповідно до законодавства України.
11.6. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ».
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник
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(засновники) або уповноважена
ними особа повинні особисто подати
державному
реєстратору
(надіслати рекомендованим листом
з описом вкладення) також інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних
осіб.
11.7 ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ПРИЙНЯТО НОРМАТИВНО –
ПРАВОВІ АКТИ НА ВИКОНАННЯ
ВИМОГ ЗАКОНУ:
11.7.1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВОЮ:
11.7.1.1. «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від
25 серпня 2010 р. N 747:
Затвердив:
Порядок взяття на облік суб'єктів
первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому
моніторингу, і подання державному
комітетові фінансового моніторингу
інформації про зазначені та інші
фінансові операції, що можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму;
Порядок взяття на облік державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому
моніторингу.
Установив, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу, крім
спеціально визначених, а також тих,
які до набрання чинності цією постановою в установленому порядку
стали на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу, зобов'язані протягом двох місяців після
набрання чинності цією постановою
стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу.
Визнав такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України:
— -«Про затвердження Порядку
реєстрації фінансових операцій
суб'єктами первинного фінансового моніторингу» від 26 квітня
2003 р. № 644;

— - «Про затвердження Порядку
взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу
фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу» від 26 квітня
2003 р. № 64.
Зверніть увагу на перший нормативно-правовий акт, в частині подання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
11.7.1.2. «Про затвердження
Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного
фінансового моніторингу інформації
про ідентифікацію клієнта» від 25
серпня 2010 р. № 746
Державними органами, які надають кредитній спілці за зверненням,
інформацію про ідентифікацію клієнта, є Держкомпідприємництво, ДПА
та органи внутрішніх справ (далі —
державні органи).
Запит надсилається кредитною
спілкою за місцезнаходженням відповідних державних органів у письмовій формі, підписується головою
правління кредитної спілки або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою кредитної спілки.
Запит може надсилатися також в
електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання
інформації визначаються Держкомпідприємництвом, ДПА та Міністерством внутрішніх справ відповідно до
вимог законодавства щодо захисту
інформації з обмеженим доступом.
У запиті зазначаються підстави
для надання державними органами
інформації про ідентифікацію клієнта, її перелік та мета використання
такої інформації. До запиту додається копія повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора кредитної спілки (комбінація з літер
латинського алфавіту та цифр, які
присвоюються Держфінмоніторингом у разі взяття на облік суб’єктів
первинного фінансового моніторингу).
У запиті щодо ідентифікації фізичної особи — резидента зазначають-
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ся ідентифікаційний номер, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження та місце проживання фізичної особи.
Інформація, що надходить кредитній спілці від державних органів
про ідентифікацію клієнта, є інформацією з обмеженим доступом та
використовується виключно з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Кредитна спілка веде реєстр запитів до державних органів, який
містить:
 вихідні реквізити запиту,
 прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи або повне найменування юридичної особи,
інформація про яких запитується,
 підстави для надсилання запиту
 реквізити листа державного органу з інформацією, одержаною у
відповідь на запит кредитної спілки.
 Кредитна спілка забезпечує зберігання та використання зазначеної інформації відповідно до
вимог законодавства, а також
запобігання несанкціонованому
доступу до неї та її поширенню.
У разі ненадання клієнтом, з
яким встановлені ділові відносини,
необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової кредитна спілка має право відмовити йому
в проведенні подальших фінансових
операцій.
11.7.1.3. «Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних,
міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму» від 25
серпня 2010 р. № 765
Установлено, що:
 перелік країн (територій), що не
виконують чи неналежним чином виконують рекомендації
міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність
у сфері боротьби з легалізацією
Червень — серпень 2010
До змісту

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, формується та після погодження на засіданні відповідного урядового
комітету затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу;
 до зазначеного переліку включаються країни (території) на основі висновків Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована
на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 р.
№ 645 «Про порядок визначення
країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».
11.7.1.4. «Про внесення змін до
Положення про Державний комітет
фінансового моніторингу України»
від 13 вересня 2010 р. № 832
Внесено зміни до Положення про
Державний комітет фінансового
моніторингу в частині завдань та
повноважень.
11.7.2. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗОМ:
11.7.2.1.«Про внесення змін до
наказу Держфінмоніторингу від
12.05.2003 № 46» від 30 липня
2010 року № 125
Уніс до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального
за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,
затверджених наказом Державного
департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
від 12.05.2003 № 46 (у редакції

наказу Держфінмоніторингу від 15.10.2009 № 147), такі зміни:
Щодо термінології.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Щодо вимог до особи, яка призначається на посаду відповідального працівника.
Особа, яка призначається на
посаду відповідального працівника,
повинна відповідати таким вимогам:
 мати бездоганну ділову репутацію;
 мати вищу освіту та досвід
роботи не менше одного року
у відповідній сфері діяльності
суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід
роботи на керівній посаді в
суб'єкта первинного фінансового моніторингу не менше
одного року, або не менше
одного року досвіду роботи у
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансуванню
тероризму;
Якщо протягом останніх десяти
років особа була керівником, членом керівного органу або головним
бухгалтером
юридичної
особиучасника ринку фінансових послуг,
визнаної банкрутом, чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг,
у вигляді відсторонення керівництва
від управління юридичною особоюучасника ринку фінансових послуг,
анулювання ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності, таку
особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб'єктом
державного фінансового моніторингу.
У зв’язку з цим виключені наступні положення:
Ділова репутація відповідального
працівника повинна відповідати
таким вимогам:
 відповідальний працівник не
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повинен мати не погашеної
або не знятої в установленому законодавством порядку
судимості за вчинення умисного злочину;
 не бути за вироком суду позбавленим права обіймати
певні посади та займатися
певною діяльністю;
 не бути звільненим з роботи
відповідно до пунктів 2, 3, 8
частини першої статті 40 та
пунктів 1, 2 частини першої
статті 41 Кодексу законів про
працю України.
Якщо протягом останніх десяти
років особа була керівником, членом керівного органу або головним
бухгалтером
юридичної
особиучасника ринку фінансових послуг,
визнаної банкрутом, чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг,
у вигляді відсторонення керівництва
від управління юридичною особоюучасника ринку фінансових послуг,
анулювання ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності, таку
особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб'єктом
державного фінансового моніторингу.
Визнано такими, що втратили
чинність:
Накази Держфінмоніторингу:
- «Про затвердження Вимог до
організації фінансового моніторингу
суб'єктами первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання та
протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму», від 24.04.2003 № 40.
— - «Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 № 40» від
19.07.2004 № 73.
— - «Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 № 40» від
21.08.2006 № 163.
— - «Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніто-
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рингу від 24.04.2003 № 40» від
16.01.2007 № 6.
Пункт 1 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 № 160 «Про внесення змін та доповнень до деяких
наказів Держфінмоніторингу».
Пункт 5 наказу Держфінмоніторингу від 26.12.2007 № 238 «Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового
моніторингу».
Пункт 4 наказу Держфінмоніторингу від 15.10.2009 № 147 «Про внесення змін до Вимог до кваліфікації
працівника суб'єкта первинного
фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового
моніторингу у сфері запобігання та
протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму».
11.7.2.2. «Про затвердження
Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення» від 27 липня 2010 року № 121:
— - Визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету
фінансового моніторингу України
від 30.11.2005 № 230 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15.12.2005 за № 1507/11787.
— - Встановлено процедуру оформлення матеріалів про адмін. правопорушення.
Уповноважені посадові особи
складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:
 порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової
діяльності особи, яка здійснює
фінансову операцію;
 неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, Держфінмоніторингу;

 ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що
стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Держфінмоніторингу;
 порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються
ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та
проведених ними фінансових
операцій;
 неповідомлення Держфінмоніторингу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її
учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до
переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;
 невиконання законних вимог
посадових осіб Держфінмоніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або
створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;
 розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно
до закону є об'єктом обміну між
суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання
(одержання) особою, якій ця
інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;
 ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної
інформації, пов'язаної з аналізом
фінансових операцій, що стали
об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у
тому числі тих, що становлять
банківську або комерційну таємницю) на запит Держфінмоніторингу.
 Протоколи про адміністративні
правопорушення складаються по
відношенню до:
 посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу та
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громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, які є суб'єктами
первинного фінансового моніторингу (абзаци другий — сьомий
пункту 1.4 Інструкції);
 осіб, які незаконно розголосили
в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є

об'єктом обміну між суб'єктом
первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом,
або факт її подання (одержання)
та яким ця інформація стала відома у зв'язку з професійною
або службовою діяльністю (абзац
восьмий пункту 1.4 Інструкції).

Крім того, встановлено порядок
оформлення матеріалів та справи
про адміністративні правопорушення.

II. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ ТА СТАТУС СУДДІВ»
Верховна Рада України Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI:
1. Змінено структуру судової системи України. Схематично судову систему можна зобразити таким чином:

Червень — серпень 2010
До змісту

35

ЗАКОНОДАВСТОВ Й СУДОВА ПРАКТИКА
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ
Закон опубліковано у Офіційному
віснику України від 30.07.2010 2010 р., / № 55/1 та Голосі України
від 03.08.2010 - № 142. У зв’язку з
чим виникла суперечка, щодо дати
набрання чинності 30.07.2010 р чи
03.08.2010 р. На сайті ВРУ — з дати
опублікування у Голосі України у
інших — з 30.07.2010 р.
Відповідно до ст. 94 Конституції
України закон набуває чинності через десять днів з дня офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами, але не
раніше дня опублікування в офіційних виданнях:
 Статтею 139 Закону України
«Про регламент верховної ради
України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (Опублікування,
зберігання законів, постанов та
інших актів Верховної Ради) передбачено, що підписані Президентом України закони та закони, які офіційно оприлюднені
Головою Верховної Ради України,
публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної
Ради України.

Публікація законів у цих друкованих засобах масової інформації вважається офіційною. Тобто, мова іде
про офіційну публікацію.
Указом президента України «Про
порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 року № 503/97 установлено, що закони України, інші акти
Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів
України не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у
встановленому порядку і підписання
підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих
виданнях.
Офіційними друкованими виданнями є:
 «Офіційний вісник України»;
 газета «Урядовий кур'єр».
 Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради
України. Офіційним друкованим

Найменування апеляційного адміністративного суду

виданням, в якому здійснюється
офіційне оприлюднення законів,
актів Президента України, є також інформаційний бюлетень
«Офіційний вісник Президента
України». Тобто, визначено перелік офіційних друкованих видань.
Таким чином, правильно було б
зазначати датою набрання чинності — 30.07.2010 р.
ЗМІНИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ
УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
від 12 серпня 2010 року:
«Про Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ» № 810/2010.
Утворено з 1 жовтня 2010 року в
системі судів загальної юрисдикції
Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ із місцезнаходженням у місті
Києві.
«Про внесення змін до Указу
Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417 » від
№ 812/2010
Змінено території, на які поширюються повноваження апеляцій-

Вінницький апеляційний адміністративний суд

Територія, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду
Вінницька, Хмельницька, Чернівецька області

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд

Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області

Донецький апеляційний адміністративний суд

Донецька, Луганська області

Житомирський апеляційний адміністративний суд
Київський апеляційний адміністративний суд
Львівський апеляційний адміністративний суд

Житомирська, Рівненська області
Київська, Черкаська, Чернігівська області, місто Київ
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська
області
Миколаївська, Одеська, Херсонська області
Автономна Республіка Крим, місто Севастополь
Полтавська, Сумська, Харківська області

Одеський апеляційний адміністративний суд
Севастопольський апеляційний адміністративний суд
Харківський апеляційний адміністративний суд

«Питання мережі господарських судів України» № 811/2010
Визначено територіальну юрисдикцію апеляційних господарських судів згідно з додатком № 1. Затверджено
мережу господарських судів України — додаток № 2
ДОДАТОК № 1
Територіальна юрисдикція апеляційних господарських судів України
Найменування апеляційного господарського суду
Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Територіальна юрисдикція апеляційного господарського суду
Дніпропетровська, Кіровоградська області

Донецький апеляційний господарський суд

Донецька, Запорізька, Луганська області

Київський апеляційний господарський суд

Київська, Черкаська, Чернігівська області, місто Київ

Львівський апеляційний господарський суд

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька області
Миколаївська, Одеська, Херсонська області

Одеський апеляційний господарський суд
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Найменування апеляційного господарського суду
Рівненський апеляційний господарський суд

Територіальна юрисдикція апеляційного господарського суду

Севастопольський апеляційний господарський суд

Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька
області
Автономна Республіка Крим, місто Севастополь

Харківський апеляційний господарський суд

Полтавська, Сумська, Харківська області
ДОДАТОК № 2

Мережа господарських судів України
Найменування господарського суду

Місцезнаходження суду

Місцеві господарські суди
Господарський суд Автономної Республіки Крим
м. Сімферополь
Господарський суд Вінницької області
м. Вінниця
Господарський суд Волинської області
м. Луцьк
Господарський суд Дніпропетровської області
м. Дніпропетровськ
Господарський суд Донецької області
м. Донецьк
Господарський суд Житомирської області
м. Житомир
Господарський суд Закарпатської області
м. Ужгород
Господарський суд Запорізької області
м. Запоріжжя
Господарський суд Івано-Франківської області
м. Івано-Франківськ
Господарський суд Київської області
Господарський суд Кіровоградської області
Господарський суд Луганської області
Господарський суд Львівської області
Господарський суд Миколаївської області
Господарський суд Одеської області

м. Київ
м. Кіровоград
м. Луганськ
м. Львів
м. Миколаїв
м. Одеса

Господарський суд Полтавської області
Господарський суд Рівненської області

м. Полтава
м. Рівне

Господарський суд Сумської області
Господарський суд Тернопільської області

м. Суми
м. Тернопіль

Господарський суд Харківської області

м. Харків

Господарський суд Херсонської області
Господарський суд Хмельницької області

м. Херсон
м. Хмельницький

Господарський суд Черкаської області

м. Черкаси

Господарський суд Чернівецької області

м. Чернівці

Господарський суд Чернігівської області
Господарський суд міста Києва
Господарський суд міста Севастополя

м. Чернігів
м. Київ
м. Севастополь

Апеляційні господарські суди
Дніпропетровський апеляційний господарський суд

м. Дніпропетровськ

Донецький апеляційний господарський суд
Київський апеляційний господарський суд
Львівський апеляційний господарський суд
Одеський апеляційний господарський суд
Рівненський апеляційний господарський суд
Севастопольський апеляційний господарський суд

м. Донецьк
м. Київ
м. Львів
м. Одеса
м. Рівне
м. Севастополь

Харківський апеляційний господарський суд
Вищий господарський суд України

м. Харків
м. Київ

2. Внесено зміни до законів
України:
Однією з основних проблем, які
виникають під час розгляду справ у
судах, є зловживання процесуальни-

Червень — серпень 2010
До змісту

ми правами у судочинстві. Так, у
Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 15.03.2010 р. № 01-08/140 «Про деякі питання запобігання зловживан-

ню процесуальними правами у господарському судочинстві» вказано
на наступні зловживання:
1. Учасник судового процесу вдається до відвертого зловживання
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своїми правами шляхом заявлення
численних відводів судді (суддям),
явно спрямованих на свідоме затягування судового процесу.
2. Нез'явлення в судове засідання господарського суду представників сторін або однієї з них.
3. Неподання або несвоєчасне
подання стороною у справі, іншим
учасником судового процесу доказів
з неповажних причин, спрямоване
на затягування судового процесу.
4. Подання учасниками судового
процесу клопотань (заяв) про вчинення судом не передбачених Кодексом процесуальних дій, а так само
подання апеляційних та касаційних
скарг щодо процесуальних документів, яких взагалі не існує.
5. Подання зустрічного позову
взаємно не пов'язаного з первісним
позовом.
6. Оскарження учасником судового процесу одночасно в апеляційному і в касаційному порядку одного і того самого процесуального документа.
7. Подання апеляційних та касаційних скарг на ухвали суду, які не
підлягають оскарженню
На вирішення цих та інших проблем і спрямовані зміни до процесуальних кодексів. Позитивні вони чи
негативні, зможе відповісти лише
практика правозастосування.
У цьому номері, детально зупинимось на основних змінах до ЦПК та
законів ,що стосуються кредитних
спілок, в наступних розглянемо ГПК
та КАСУ.
2.1. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ:
Невиконання судового рішення
(стаття 382).
Умисне невиконання вироку,
рішення, ухвали, постанови суду, що
набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню — карається
штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
Таким чином, перелік суб’єктів
злочину розширено із службових
осіб до будь-якої фізичної особи, яка
умисно не виконує рішення суду (в
тому числі про стягнення заборгова-
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ності за кредитними договорами)
або перешкоджає його виконанню.
2.2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБПІДПРИЄМЦІВ»
Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації
Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації
забезпечує безперешкодний доступ
судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та спільно з Державною
судовою.
Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної
юрисдикції.
Судам загальної юрисдикції на
безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Доступ суду до відомостей про
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців забезпечується шляхом
безоплатного підключення суду до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Використання судом інформації
здійснюється у формі спеціального
витягу, що формується суддею, який
здійснює розгляд справи, підписується ним з обов'язковим зазначенням дати і часу його формування та
мети отримання таких відомостей і
долучається до матеріалів справи.
Суду забороняється надавати
іншим особам за їх зверненням
відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
Відповідальність за організацію
доступу суду до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник апарату
суду.
Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців визначається положенням, що затверджується спеціально

уповноваженим органом з питань
державної реєстрації за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.
2.3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»
Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках внесення прокурором касаційної скарги на рішення суду або
заяви до Верховного Суду України
про перегляд судових рішень. Раніше — касаційне подання.
2.4. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ.
2.4.1. АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ.
З 01 січня 2011 року планується
запровадження
автоматизованої
системи документообігу суду(далі —
АСДС).
Положення про АСДС
АСДС діятиме на основі Положенням про автоматизовану систему
документообігу суду (далі — Положення), що затверджується Радою
суддів України за погодженням з
Державною судовою адміністрацією
України. Верховна Рада України
рекомендувала затвердити Положення до 01 грудня 2010 р.
Положенням визначатиме порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду, в
тому числі видачі судових рішень та
виконавчих листів, передачі справ
до електронного архіву, зберігання
текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним і юридичним особам, підготовки статистичних даних.
Завдання АСДС
АСДС має забезпечити:
1) об'єктивний та неупереджений
розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та
рівної кількості справ для кожного
судді;
2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан
розгляду справ, у яких вони беруть
участь;
3) централізоване зберігання
текстів рішень, ухвал суду та інших
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процесуальних документів;
4) підготовку статистичних даних;
5) реєстрацію вхідної і вихідної
кореспонденції та етапів її руху;
6) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних
в автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового
рішення та реєстрації заяви особи,
на користь якої воно ухвалено;
7) передачу справ до електронного архіву.
Інформація що обов’язково вноситься до АСДС.
До АСДС в обов'язковому порядку вноситься:
дата надходження документів,
інформація про предмет спору та
сторони у справі,
прізвище працівника апарату
суду, який здійснив реєстрацію,
інформація про рух судових документів,
дані про суддю, який розглядав
справу,
інші дані, передбачені Положенням.
Обов'язковість реєстрації процесуальних документів, що подаються
до суду і можуть бути предметом
судового розгляду.
Позовні заяви, скарги, подання
та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до
суду і можуть бути предметом судового розгляду, у порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі
документообігу суду, що здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження документів.
Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи.
Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи
здійснюється АСДС під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує:
 кількість справ, що перебувають
у провадженні суддів,
 заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав
участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання,
 перебування суддів у відпустці,
на лікарняному, у відрядженні
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 закінчення терміну повноважень.
Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після
визначення судді або колегії суддів
для розгляду конкретної справи,
внесення змін до реєстраційних
даних щодо цієї справи, а також
видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду
не допускається, крім випадків,
установлених законом.
2.4.2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ,
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ.
Особи, які беруть участь у справі
позовного провадження (далі — особи), для підтвердження своїх вимог
або заперечень зобов'язані подати
усі наявні у них докази до або під
час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться — до
початку розгляду справи по суті.
Попередня редакція цієї норми
зобов’язувала осіб подати докази
або повідомити про них до або під
час попереднього судового засідання. Змінами встановлюється, що
призначення попереднього судового засідання є правом а не обов’язком суду. Тому, якщо таке засідання
не проводиться докази мають бути
подані до початку розгляду справи
по суті. Крім того, виключено обов’язок особи повідомляти про усі
наявні докази, в той же час залишено вимогу до особи щодо надання
усіх наявних доказів суду.
2.4.3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
До початку розгляду судом справи по суті:
- позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову,
- відповідач — пред'явити зустрічний позов.
У попередній редакції позивачу
та відповідачу такі права надавалися протягом усього часу розгляду
справи.
У той же час, за позивачем залишено право протягом усього часу
розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідачем
право визнати позов повністю або
частково.

2.4.4. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
До ордера адвоката обов'язково
додається витяг із договору, у якому
зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих
процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
Крім того, фізична особа вже не
може надати повноваження представникові за усною заявою, яка
заноситься до журналу судового
засідання.
2.2.5.СТРОК ВРУЧЕННЯ ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК.
Скорочено строк вручення судової повістки. Судова повістка про
виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які
викликаються, мали достатньо часу
для явки в суд і підготовки до участі
в судовому розгляді справи, але не
пізніше ніж за три дні (попередня
редакція — не пізніше ніж за сім
днів) до судового засідання, а судова повістка-повідомлення — завчасно (окрім випадків, передбачені
абзацом другим частини третьої
статті 191 Кодексу).
2.4.6. ВРУЧЕННЯ ПОВІСТКИ У
ВИПАДКУ НЕНАДАННЯ ОСОБАМИ,
ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ, ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЇХ АДРЕСИ.
ЦПК доповнено наступними нормами щодо вручення повістки у випадку ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх адреси:
- Судова повістка вручається
юридичним особам та фізичним
особам-підприємцям — за адресою
місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
- Судова повістка фізичним особам, які не мають статусу підприємців, — за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
- У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.
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2.4.7. ВИКЛИК ВІДПОВІДАЧА ДО
СУДУ У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЙОГО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
(ПЕРЕБУВАННЯ), МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЧИ МІСЦЕ РОБОТИ.
Відповідач, зареєстроване місце
проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого
невідоме, викликається в суд через
оголошення у пресі.
У попередній редакції відповідач,
місце проживання (перебування чи
роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме, навіть після
його звернення до адресного бюро і
органів внутрішніх справ, викликався в суд через оголошення у пресі.
Таким чином, виключено обов’язок позивача звертатися до адресного бюро та органів внутрішніх
справ, як передумову для виклику
відповідача до суду через оголошення у пресі.
2.4.8. СУДОВІ ВИТРАТИ.
До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, віднесено витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.
2.4.9. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
Стягнення на підставі судового
наказу
Судовий наказ тепер є особливою формою судового рішення, що
видається судом за результатами
розгляду вимог, передбачених статтею 96 Кодексу. У попередній редакції наказ був особливою формою
судовою рішення про стягнення з
боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи,
якій належить право такої вимоги.
Крім того, визначено суб’єктів,
яким надано право на звернення з
заявою про видачу судового наказу:
- особа, якій належить право вимоги,
- а також органи та особи, яким
законом надано право захищати
права, свободи та інтереси інших
осіб.
Вимоги, за якими може бути
видано судовий наказ
1. Судовий наказ може бути видано, у разі якщо:
1) заявлено вимогу про стягнен-
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ня нарахованої, але не виплаченої
працівникові суми заробітної плати;
2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини
або транспортних засобів боржника;
3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово
-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та
радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних,
нарахованих заявником на суму
заборгованості;
4) заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного
віку, якщо ця вимога не пов'язана із
встановленням чи оспорюванням
батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
5) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної
якості, якщо є рішення суду, яке
набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь
невизначеного кола споживачів.
Таким чином, кредитні спілки
втратили право на звернення до
суду із заявою про видачу судового
наказу у справах щодо стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Крім того, змінено вимоги до
змісту заяви про видачу судового
наказу, процедури розгляду, вручення, набрання законної сили та скасування судового наказу.
Слід відзначити, що на відміну від
попередньої редакції ЦПК України,
сторони мали право вибору звернення між наказним і позовним
провадженням. На сьогоднішній час
у випадках, передбачених ЦПК
України, сторони зобов’язані спочатку звернутися з заявою про видачу
судового наказу. В іншому випадку
позовна заява буде повернута позивачеві.
2.4.10. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
ПІДСУДНІСТЬ:
Підсудність справ за місцезнахо-

дженням відповідача
Позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у
встановленому законом порядку
місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.
Раніше за місцем проживання.
Нагадуємо, що реєстрація місця
проживання або місця перебування
здійснюється в порядку встановленому Законом України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні».
Підсудність справ за вибором
позивача
Позови що виникають з трудових
правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування позивача.
Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим
місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі
незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або
суду, можуть пред'являтися також за
зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за
зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або
за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за
останнім відомим зареєстрованим
його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття
(роботи). Позови до відповідача,
який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням
його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його
проживання чи перебування в Україні.
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Договірна підсудність. Виключено норму, що дозволяла сторонам
письмово визначити територіальну
підсудність справи. Таким чином,
скасовано інститут договірної підсудності.
Передача справи з одного суду
до іншого. Суд передає справу на
розгляд іншому суду, якщо до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було
відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування). Таким чином, лише до початку розгляди справи по суті відповідач може подати клопотання про
передачу справи за місцем його
проживання (перебування). Якщо
таке клопотання буде задоволене до
початку розгляду справи по суті суд
передає справу на розгляд іншому
суду за місцем проживання
(перебування) відповідача.
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Форма і зміст позовної заяви.
Позовна заява повинна містити
місце проживання (перебування)
позивача і відповідача, а також
представника позивача, якщо позовна заява подається представником
До позовної заяви, що подається
у випадках відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або
скасування його судом, мають бути
додані копії ухвали про відмову у
прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.
Залишення позовної заяви без
руху, повернення заяви.
В ухвалі про залишення заяви
без руху, строк для усунення недоліків, не може перевищувати п'яти
днів з дня отримання позивачем
ухвали. Раніше строк встановлювався судом на власний розсуд. Заява
повертається також у випадках, коли
подана заява без дотримання порядку, щодо подачі заяви про видачу судового наказу або його скачування судом у справах наказного
провадження перед зверненням до
суду в порядку позовного провадження.
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Відкриття провадження у справі.
У разі якщо відповідачем у позовній заяві, поданій і оформленій у
порядку, встановленому цим Кодексом, вказана фізична особа, що не
є суб'єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня
надходження позовної заяви до суду
звертається до відповідного органу
реєстрації місця перебування та
місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування)
такої фізичної особи.
Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи
має бути надана протягом трьох
днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.
Якщо за результатами отриманої
судом інформації буде встановлено,
що справа не підсудна цьому суду,
суд повертає позовну заяву на підставі пункту 4 частини третьої статті
121 цього Кодексу.
У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через
оголошення у пресі. Зменшено
строк протягом якого вирішується
питання про відкриття або відмову у
відкритті провадження у справі. Питання про відкриття провадження у
справі або про відмову у відкритті
провадження у справі суддя вирішує
не пізніше трьох днів (раніше десяти) з дня надходження заяви до суду
або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків та не пізніше наступного дня після отримання
судом у вищенаведеному порядку,
інформації про місце проживання
(перебування) фізичної особи.
В ухвалі про відкриття провадження у справі, час і місце попереднього судового засідання зазначаються, якщо суддя вирішив, що його
проведення є необхідним, або зазначається час і місце судового розгляду справи, якщо суддя вирішив,

що проведення попереднього судового засідання у справі не є необхідним.
Провадження у справі до судового розгляду.
Після одержання копій ухвали
про відкриття провадження у справі
і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення. Таким чином, заперечення проти позову подається із зазначенням доказів, що підтверджують
заперечення відповідача.
З одного місяця до десяти днів
зменшено строк протягом якого
попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено з
дня відкриття провадження у справі.
Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою ст. 130 (позивач не відмовляється від позову, відповідач не визнає позов, сторони не бажають
укласти мирову угоду або передати
справу на розгляд третейського суду), суд з'ясовує, які докази подані
чи подаються на попередньому судовому засіданні кожною стороною
для обґрунтування своїх доводів чи
заперечень щодо невизнаних обставин.
У попередній редакції суд з’ясовував якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи
чи заперечення щодо невизнаних
обставин, та встановлює строки їх
подання. Попереднє судове засідання не є обов'язковим. Питання про
необхідність його проведення вирішується суддею під час відкриття
провадження у справі.
Раніше таке засідання було обов’язкове, крім випадків встановлених ЦПК.
Відкладання попереднього засідання допускається один раз. Неявка на попереднє засідання належно
повідомлених третіх осіб не перешкоджає його проведенню.
У разі неявки у попереднє судове
засідання сторони без поважних
причин або неповідомлення нею
причин неявки з'ясування обставин
у справі проводиться на підставі
доказів, які було подано (у попередній редакції про які було заявлено)
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до або під час попереднього судового засідання. У подальшому прийняття інших доказів залежить від поважності причин, через які вони
були подані несвоєчасно.
Подання доказів.
Сторони зобов'язані подати свої
докази суду до або під час попереднього судового засідання у справі, а
якщо попереднє судове засідання у
справі не проводиться, - до початку
розгляду справи по суті.
Таким чином, сторони не можуть
лише повідомляти про докази суд ,
вони обов’язково мають подати їх.
Сторони до або під час попереднього судового засідання у справі, а
якщо попереднє судове засідання у
справі не проводиться, — до початку
розгляду справи по суті, зобов'язані
повідомити суд про всі відомі їм
рішення судів, що стосуються предмету спору, а також про всі відомі їм
незавершені судові провадження,
що стосуються предмету спору.
Забезпечення доказів.
При поданні заяви про забезпечення доказів до подання позовної
заяви строк подачі позовної заяви
зменшено із десяти до трьох днів з
дня постановлення ухвали про забезпечення доказів.
Заява про виклик свідка.
Заява про виклик свідка має
бути подана до або під час попереднього судового засідання, а якщо
попереднє судове засідання у справі не проводиться, — до початку розгляду справи по суті.
Витребування доказів.
Клопотання про витребування
доказів має бути подано до або під
час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до
початку розгляду справи по суті із
долученням відомостей про неможливість отримання таких доказів
особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі.
Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.
Із десяти до п’яти днів (з дня
отримання копії ухвали) зменшено
строки подачі до суду заяву про скасування заходів забезпечення позову особою, щодо якої вжито заходи
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забезпечення позову без її повідомлення.
Призначення справи до розгляду.
Із п’ятнадцяти до семи днів зменшено строки призначення справи
до розгляду після закінчення дій
підготовки до судового розгляду.
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Строки розгляду справ. Із одного
місяця до п'ятнадцять днів зменшено строк на який суд ухвалою може
подовжити розгляд справи, у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей
розгляду справи.
Обов'язки осіб, присутніх у залі
судового засідання. Учасники цивільного процесу, а також інші особи,
присутні в залі судового засідання,
зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні
встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать
про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до
суду винні особи притягуються до
відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом
негайно після вчинення порушення,
для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи оголошується
перерва.
Розгляд судом заяв і клопотань
осіб, які беруть участь у справі.
Якщо ухвалою суду відмовлено в
задоволенні клопотання, то особа
може повторно його заявити, але
вже з інших підстав.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у
справі.
Суд відкладає розгляд справи в
межах строків, встановлених ЦПК , у
разі першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших
осіб, які беруть участь у справі, оповіщених у встановленому порядку
про час і місце судового розгляду,
якщо вони повідомили про причини
неявки, які судом визнано поважними. У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд
залишає позовну заяву без розгляду . Раніше — без поважної причини
або неповідомлення ним про причину повторної неявки.
У разі повторної неявки в судове
засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення). Раніше, якщо суд не
мав відомостей про причину неявки
відповідача, повідомленого належним чином, або у разі визнання
причину неявки неповажною, суд
вирішував справу на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення).
Початок розгляду справи по суті.
У разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію останнього щодо
заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях. Якщо позивач
змінює свої вимоги, головуючий
пропонує викладено ці зміни у письмовій формі, встановленій для позовної заяви. При частковому визнанні позову відповідачем головуючий
з'ясовує, у якій саме частині позов
визнається.
Відкладення розгляду справи або
оголошення перерви в її розгляді.
У разі якщо склад суду не змінився і до участі у справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного процесу
можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення,
доповнено їх і поставити додаткові
запитання. Раніше, у випадках, коли
сторони не наполягали на повторенні пояснень учасників цивільного
процесу, наданих раніше,були знайомі з матеріалами справи, в тому
числі з поясненнями учасників цивільного процесу, якщо склад суду не
змінився і до участі у справі не було
залучено інших осіб, суд мав право
надати учасникам цивільного процесу можливість підтвердити раніше
надані пояснення без їх повторення, доповнено їх і поставити додаткові питання.
Судові дебати.
Доповнено наступними нормами:
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- Під час судових дебатів не можна подавати нові докази, заяву про
залишення позову без розгляду,
збільшувати або зменшувати розмір
позовних вимог.
- Позовну заяву від третьої особи,
що заявляє самостійні вимоги щодо
предмету спору, подану після початку судових дебатів, суд своєю ухвалою повертає заявнику.
ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
Фіксування судового засідання
технічними засобами.
У разі неявки в судове засідання
всіх осіб, які беруть участь у справі,
чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи
здійснюється судом за відсутності
осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Зауваження щодо технічного
запису судового засідання, журналу
судового засідання та їх розгляд.
Зменшено із семи до трьох днів з
дня проголошення рішення у справі,
строк подачі до суду, особами, які
беруть участь у справі та ознайомилися із технічним записом судового
засідання, журналом судового засідання, письмових зауважень щодо
неповноти або неправильності їх
запису. Крім того, зменшено із п’яти
до трьох днів з дня подання, строк
розгляду таких зауважень.
ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ
ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ.
Право суду зупинити провадження у справі
Суд може за заявою особи, яка
бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку направлення
судового доручення щодо збирання
доказів.
Строки, на які зупиняється провадження у справі
Провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від суду
на доручення щодо збирання доказів.
Залишення заяви без розгляду
Суд постановляє ухвалу про зали-

Червень — серпень 2010
До змісту

шення заяви без розгляду, якщо
належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за
його відсутності.
СУДОВІ РІШЕННЯ
Порядок ухвалення рішень та
постановлення ухвал, їх форма
У виняткових випадках залежно
від складності справи складання
повного рішення може бути відкладено на строк не більш як п'ять днів
з дня закінчення розгляду справи,
але вступну і резолютивну частини
суд має проголосити в тому самому
засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Рішення суду, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи.
Видача або направлення копій
судового рішення особам, які брали
участь у справі
Копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у
справі, негайно після проголошення
такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної
частин судового рішення, особам,
які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно
після його проголошення видаються
копії судового рішення із викладом
вступної та резолютивної частин.
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому
засіданні, копії повного судового
рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про
вручення протягом двох днів з дня
його складання або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо в суді.
Набрання рішенням суду законної сили
Рішення суду набирає законної
сили після закінчення строку для
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Умови проведення заочного роз-

гляду справи.
У разі неявки в судове засідання
відповідача, який належним чином
повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його
відсутності або якщо повідомлені
ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне
рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення.
Відповідачам, які не з'явилися в
судове засідання, направляється
рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не
пізніше трьох днів з дня його проголошення.
Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення.
У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути
оскаржене в загальному порядку,
встановленому цим Кодексом. У
цьому разі строк на апеляційне
оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення
ухвали про залишення заяви про
перегляд заочного рішення без задоволення.
2.4.11. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне
значення. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви
про встановлення факту, що має
юридичне значення, вбачається
спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду
справи, — залишає заяву без розгляду.
2.4.12. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ.
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
Ухвали, на які можуть бути подані
скарги окремо від рішення суду.
Заперечення на ухвали, що не
підлягають оскарженню окремо від
рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У
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разі подання апеляційної скарги на
ухвалу, що не підлягає оскарженню
окремо від рішення суду, суд першої
інстанції повертає її заявнику, про
що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню
У разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції,
передбачені пунктами 2, 7, 9, 18—
30 частини першої статті 293, до
апеляційного суду передаються лише копії матеріалів, необхідних для
розгляду скарги. У разі необхідності
апеляційний суд може витребувати
також копії інших матеріалів справи.
Подання апеляційної скарги на
ухвалу суду першої інстанції не перешкоджає продовженню розгляду
справи цим судом.
Строки апеляційного оскарження.
Апеляційна скарга на рішення
суду подається протягом десяти днів
з дня його проголошення. Особи, які
брали участь у справі, але не були
присутні у судовому засіданні під
час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу
протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду
першої інстанції подається протягом
п'яти днів з дня її проголошення. У
разі якщо ухвалу було постановлено
без участі особи, яка її оскаржує,
апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії
ухвали.
Апеляційна скарга, подана після
закінчення строків, установлених
цією статтею, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде
підстав для поновлення строку, про
що постановляється ухвала.
Призначення справи до розгляду
в апеляційному суді
Справа має бути призначена до
розгляду у розумний строк, але не
пізніше семи днів після закінчення
дій підготовки справи до розгляду.
Строк розгляду апеляційної скарги
Апеляційна скарга на рішення
суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня
постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а
апеляційна скарга на ухвалу суду
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першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги
до розгляду.
У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк
розгляду справи, але не більш як на
п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу.
Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій
справ
1. Розгляд апеляційної скарги на
рішення суду першої інстанції, прийняте за результатами розгляду
справ, передбачених пунктом 2 частини першої статті 15 Кодексу, здійснюється апеляційним судом за наявними у справі матеріалами та без
виклику осіб, які беруть участь у
справі.
2. Рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду
справ, передбачених частиною першою статті 3041 ЦПК є остаточним і
касаційному оскарженню не підлягає.
Повноваження
апеляційного
суду: за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд вже не
має права постановити ухвалу про
повне або часткове скасування рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд до
суду першої інстанції
Апеляційному суду надано право
скасувати ухвалу, що перешкоджає
подальшому провадженню у справі,
і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
За наслідками розгляду скарги
на судовий наказ апеляційний суд
має право:
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;
2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги
можуть бути розглянуті в позовному
провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;
3) змінити судовий наказ.
Ухвала апеляційного суду про

відхилення апеляційної скарги на
судовий наказ і залишення судового
наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.
Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення
нового рішення або зміни рішення
Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни
рішення є також порушення або
неправильне застосування норм
матеріального або процесуального
права а також розгляд і вирішення
справи неповноважним судом;
участь в ухваленні рішення судді,
якому було заявлено відвід на підставі обставин, що викликали сумнів
у неупередженості судді, і заяву про
його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання постанови не
тим суддею, який розглядав справу.
Підстави для скасування судового наказу.
Судовий наказ підлягає скасуванню в апеляційному порядку, якщо
апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та боржником
спірних правовідносин, на основі
яких була заявлена вимога, передбачена частиною першою статті 96
цього Кодексу.
Ухвала апеляційного суду про
скасування судового наказу є остаточною і оскарженню не підлягає
Підстави для скасування ухвали
суду, що перешкоджає подальшому
провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції
1. Підставами для скасування
ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і
направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:
1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для
справи;
2) недоведеність обставин, що
мають значення для справи, які суд
першої інстанції вважає встановленими;
3) невідповідність висновків суду
обставинам справи;
4) порушення норм матеріального чи процесуального права, які
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призвели до неправильного вирішення питання.
Ухвала та рішення апеляційного
суду.
Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу також у
випадках:
 скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до
суду першої інстанції.
 скасування ухвали та вирішення
питання по суті.
Зміст ухвали апеляційного суду.
У разі скасування ухвали суду,
що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення
справи для продовження розгляду
до суду першої інстанції в ухвалі має
бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої
інстанції.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Суд касаційної інстанції
Касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Строк на касаційне оскарження
Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня
набрання законної сили рішенням
(ухвалою) апеляційного суду.
Відкриття касаційного провадження у справі
Одержавши касаційну скаргу,
оформлену відповідно до вимог
статті 326 Кодексу, суддя-доповідач
протягом трьох днів (у попередній
редакції — 10) вирішує питання про
відкриття касаційного провадження,
про що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає
копії касаційної скарги та доданих
до неї матеріалів особам, які беруть
участь у справі, і встановлює строк,
протягом якого можуть бути подані
заперечення на касаційну скаргу.
Строк подачі заява про приєднання до касаційної скарги
Зменшено строк подачі заява
про приєднання до касаційної скарги з десяти до трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги.
Строки розгляду касаційної скарги
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Касаційна скарга на рішення,
передбачені пунктом 1 частини першої статті 324 Кодексу, має бути
розглянута протягом одного місяця,
а на ухвали, передбачені пунктом 2
частини першої статті 324 Кодексу, — протягом п'ятнадцяти днів з
дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у
справі.
Повноваження суду касаційної
інстанції.
За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної
інстанції не має право скасувати
ухвалу та передати питання на розгляд суду першої або апеляційної
інстанції. Суду надано право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і
направити справу для продовження
розгляду до суду першої або апеляційної інстанції.
Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд. Підставою для скасування ухвал
судів першої та (або) апеляційної
інстанцій і направлення справи для
продовження розгляду є порушення
норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали, що
перешкоджає подальшому провадженню у справі.
Підставою для скасування судових рішень судів першої та (або)
апеляційної інстанцій і направлення
справи на новий судовий розгляд є
порушення норм процесуального
права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється до суду апеляційної інстанції для
продовження розгляду або на новий
розгляд, якщо порушення, зазначені
у частинах першій і другій цієї статті,
допущені тільки цим судом. У всіх
інших випадках справа направляється до суду першої інстанції. Висновки і мотиви, з яких скасовані
рішення є обов'язковими для суду
першої чи апеляційної інстанції при
новому розгляді справи.
Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Розглянувши справу,
суд касаційної інстанції постановляє
ухвалу також у разі:

 зміни ухвали або скасування
ухвали та вирішення питання по
суті.
 скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню
у справі, і передання справи для
продовження розгляду до суду
першої або апеляційної інстанції;
Зміст ухвали суду касаційної інстанції. У разі скасування судового
рішення і направлення справи на
новий розгляд, скасування ухвали,
що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і передання
справи для продовження розгляду в
ухвалі суду касаційної інстанції має
бути зазначено, які порушення права були допущені судом першої або
апеляційної інстанції.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ.
(У попередній редакції — ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ).
Основні положення на які звертаємо Вашу увагу:
Перегляд судових рішень Верховним Судом України.
Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку,
встановлених цим Кодексом.
Право на звернення про перегляд судових рішень.
Сторони та інші особи, які брали
участь у справі, мають право подати
заяву про перегляд судових рішень
у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.
Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355
Кодексу, може бути подана особою,
на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана
Україною, коли стало відомо про
набуття цим рішенням статусу остаточного.
Не може бути подана заява про
перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені
до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами
касаційного провадження.
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Підстави для подання заяви про
перегляд судових рішень.
1. Заява про перегляд судових
рішень у цивільних справах може
бути подана виключно з підстав:
1) неоднакового застосування
судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у
подібних правовідносинах;
2) встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення
Україною міжнародних зобов'язань
при вирішенні справи судом.
Строк подання заяви про перегляд судових рішень.
Заява про перегляд судових рішень подається протягом одного
місяця з дня ухвалення судового
рішення, щодо якого подано заяву
про перегляд, або з дня ухвалення
судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження
підстав, установлених пунктом 1
частини першої статті 355 Кодексу,
якщо воно ухвалено пізніше, але не
пізніше одного року з дня ухвалення
судового рішення, про перегляд
якого подається заява.
Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355
Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі,
на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана
Україною, стало відомо про набуття
цим рішенням статусу остаточного.
Вимоги до заяви про перегляд
судових рішень
Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.
У заяві про перегляд судових
рішень зазначаються:
1) найменування суду, до якого
подається заява;
2) ім'я (найменування), поштова
адреса особи, яка подає заяву, та
осіб, які беруть участь у справі, а
також їхні номери засобу зв'язку,
адреса електронної пошти, якщо
такі є;
3) конкретні різні за змістом
судові рішення, в яких має місце
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неоднакове застосування судом
(судами) касаційної інстанції одних і
тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;
4) обґрунтування необхідності
перегляду судових рішень у зв'язку з
ухваленням рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої
визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355
цього Кодексу;
5) вимоги особи, яка подає заяву;
6) у разі необхідності — клопотання;
7) перелік матеріалів, які додаються.
Заява підписується особою, яка
її подає, або її представником, який
додає оформлений належним чином
документ про свої повноваження.
Порядок подання заяви про перегляд судових рішень.
Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду
України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
і кримінальних справ. До заяви додаються:
1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;
3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих
самих норм матеріального права у
подібних правовідносинах;
4) копія рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої
визнана Україною, якщо заява про
перегляд судових рішень подається
з підстав, установлених пунктом 2
частини першої статті 355 Кодексу.
До заяви додається документ про
сплату судового збору та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. За подання і
розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої
статті 355 Кодексу, судовий збір та
витрати на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи не
сплачуються.
Допуск Вищим спеціалізованим
судом України з розгляду цивільних і

кримінальних справ справи до провадження
Вирішення питання про допуск
справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ, яка формується у порядку,
встановленому частиною третьою
статті 111 Кодексу, без участі суддів,
що прийняли рішення, яке оскаржується.
Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів
з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється
без виклику осіб, які беруть участь у
справі. Ухвала про допуск справи до
провадження або про відмову в
такому допуску повинна бути обґрунтованою.
Ухвала про допуск справи до
провадження разом із заявою про
перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України
протягом п'яти днів з дня її постановлення. Копія ухвали про допуск
справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у
справі, а в разі відмови у допуску
особі, яка подала заяву.
ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ
З НОВОВИЯВЛЕНИМИ
ОБСТАВИНАМИ
Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Заяви про перегляд у зв'язку з
нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у
справі, протягом одного місяця
(раніше трьох місяців ) з дня встановлення обставини, що є підставою
для перегляду.
Зверніть увагу ! Перехідними та
прикінцевими положеннями Закону
встановлено наступне:
1. Закон набирає чинності з дня
його опублікування, окрім:
1.1.Змін щодо запровадження
автоматизованої системи докумен-

«Вісник кредитної кооперації»
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тообігу в судах, вводяться в дію з 1
січня 2011 року;
1.2. Норми щодо здійснення
повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які вводяться в
дію після початку діяльності Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ. Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ утворюється з 1
жовтня 2010 року та розпочинає
свою діяльність з 1 листопада 2010
року. До початку діяльності цього
суду його повноваження здійснюють відповідні судові палати Верховного Суду України.
1.3. Змін щодо передачі до
юрисдикції адміністративних судів
та вилучення із цивільної юрисдикції
спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення,
надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг,

допомоги, захисту, пільг, речового
майна, пайків або грошової компенсації замість них, вводяться в дію з
1 січня 2011 року. Справи щодо
таких спорів, які перебуватимуть у
провадженні суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції станом
на 1 січня 2011 року, завершуються розглядом у цих судах. Позовні
заяви, апеляційні та касаційні скарги щодо таких спорів, які подані до
1 січня 2011 року і провадження за
якими не відкрито, розглядаються
відповідними судами, до яких вони
подані.
2. Касаційні скарги (подання) на
рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до
Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 року і призначені
(прийняті) ним до касаційного розгляду, розглядаються Верховним
Судом України в порядку, який діяв
до набрання чинності цим Законом.
3. Касаційні скарги (подання) на
рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, подані до
Верховного Суду України після 15

жовтня 2010 року, передаються
ним до Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ.
4. Судові рішення, прийняті судами першої інстанції до набрання
чинності Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом
строків, що діяли до набрання чинності цим Законом.
5. Судові рішення, прийняті судами апеляційної інстанції до набрання чинності Законом, набирають
законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання
чинності цим Законом.
6. До прийняття Радою суддів
України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України Положення про автоматизовану
систему документообігу суду адміністративні суди продовжують застосовувати норми законодавства, що
діяли на момент набрання чинності
цим Законом.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЩОДО ПРАВА СВІДКА
НА ЗАХИСНИКА ТА ІНШУ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Верховна Рада України Законом
України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу
України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу» від
1 липня 2010 року № 2395-VI внесла наступні зміни до Кримінальнопроцесуального кодексу України.
Захисник.
Як захисники свідка, запрошені
ним для надання правової допомоги
під час допиту чи проведення інших
слідчих дій за участю свідка, допускаються особи, які відповідають
вимогам частин другої і третьої статті 44 Кодексу. Допуск захисника
свідка до участі у справі здійснюється у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 44 Кодексу.

Червень — серпень 2010
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Обов'язки і права захисника.
У разі участі захисника, запрошеного свідком для надання йому правової допомоги під час допиту чи
проведення інших слідчих дій за
його участю, він має право:
- бути присутнім під час їх проведення; надавати в присутності слідчого консультації свідку, якщо фактичні обставини у справі можуть
бути використані для кримінального
переслідування особисто самого
свідка або членів його сім'ї чи близьких родичів;
- ставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до
протоколу, для уточнення і доповнення його відповідей;
- заперечувати проти незаконних
дій слідчого щодо порядку проведення ним допиту чи інших слідчих дій з
посиланням на норму закону, яка
порушується, що підлягає занесен-

ню до відповідного протоколу;
- оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому цим Кодексом, у разі якщо з характеру і змісту
питань випливає, що свідок має
допитуватися як підозрюваний.
Обставини, що виключають
участь у справі захисника.
Одна і та сама особа в даній кримінальній справі не може бути захисником двох і більше свідків, а також захисником свідка та підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
потерпілого, цивільних позивача чи
відповідача.
Права свідка.
Свідок має право:
- на обраного за власним бажанням захисника під час допиту чи
проведення інших слідчий дій за
своєю участю відповідно до цього
Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому зако-
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ном, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Захисник
може запрошуватися свідком, його
законним представником, а також
іншими особами на його прохання
чи за згодою;
- відмовитися давати показання у
разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу
в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити захисника.
Допит свідка слідчим.
Перед допитом слідчий роз’яснює права свідком. У разі якщо свідок з'явився на допит із захисником, захисник має право бути присутнім при допиті; надавати у присутності слідчого консультації свідку,
якщо фактичні обставини у справі
можуть бути використані для кримінального переслідування особисто
самого свідка або членів його сім'ї
чи близьких родичів; ставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до протоколу допиту свідка, для уточнення і доповнення його відповідей; заперечувати
проти незаконних дій слідчого щодо
порядку проведення ним допиту з
посиланням на норму закону, яка
порушується, що підлягає занесенню до протоколу допиту; оскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому цим Кодексом, у разі якщо з
характеру і змісту питань випливає,
що свідок має допитуватися як підозрюваний.
Допит свідка у судовому слідстві.
- Після того, як свідок розповів
усе, що йому відомо в справі, його
допитує також і запрошений ним
захисник.
- Для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд (суддя)
за власною ініціативою або за клопотанням самого свідка чи запрошеного ним захисника виносить
мотивовану ухвалу про проведення
допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, та надання права учасникам процесу слухати його показання, ставити запитання та слухати
відповіді на них.

48
До змісту

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКІВ СЛІДЧОГО
Верховна Рада України Законом
України «Про внесення зміни до
статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо обов'язків слідчого» 1 липня 2010 року
№ 2396-VI внесла наступні зміни до
Кримінально-процесуального кодексу України:
 Матеріали досудового слідства
пред'являються для ознайомлення підшитими і пронумерованими. Під час пред'явлення матеріалів досудового слідства слідчий
зобов'язаний на вимогу обвинуваченого вручити йому засвідчену належним чином копію опису
матеріалів кримінальної справи,
про що зазначається у протоколі
про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому і його захисникові матеріалів справи.
 Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не
пред'являються і зберігаються
окремо від кримінальної справи.

ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ОПИСОК
ЧИ АРИФМЕТИЧНИХ ПОМИЛОК У
СУДОВОМУ РІШЕННІ
Верховна Рада України Законом
України «Про внесення зміни до
статті 219 Цивільного процесуального кодексу України щодо терміну
розгляду заяви про виправлення
описок чи арифметичних помилок у
судовому рішенні» від 1 липня 2010
року № 2387-VI внесла зімни до
Цивільного процесуального кодексу
України. Частини 1,2,3,4 статті 219
Кодексу викладено в новій редакції:
Суд може з власної ініціативи або
за заявою осіб, які беруть участь у
справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки. Заява про виправлення
описок чи арифметичних помилок у
судовому рішенні розглядається
протягом десяти днів з дня її надходження. Питання про внесення ви-

правлень вирішується в судовому
засіданні, про що постановляється
ухвала. Особи, які беруть участь у
справі, повідомляються про час і
місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про
внесення виправлень.

ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАКОНІВ
УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
Верховна Рада України Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 1 липня 2010 року № 2388-VI внесла зміни в
тому числі і до:
 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»: акти Кабінету
Міністрів України, які відповідно
до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:
— Щодо регулювання саморегулівних організацій. Саморегулівні
організації в межах делегованих їм
повноважень здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу, які відповідно
до закону є регуляторними актами,
розробляються,
розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з
урахуванням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
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— Щодо поняття «фінансова
установа». Законом України від 09
вересня 2010 року уточнено поняття «фінансова установа» - пункт 1
частини першої статті 1 названого
Закону викладено в такій редакції:
«1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону
надає одну чи декілька фінансових
послуг, а також інші послуги
(операції), пов'язані з наданням
фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена
до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові
компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових
послуг, а у випадках, прямо визначених законом, — інші послуги
(операції), пов'язані з наданням
фінансових послуг».
— Щодо міжнародної співпраці
Держфінпослуг. Законом України від
07 вересня 2010 року № 2499-VI
статтю 32 Закону викладено в такій
редакції:
«1. Уповноважений орган у межах своїх повноважень здійснює
співробітництво з міжнародними
організаціями, державними органами і неурядовими організаціями
іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.
2. Уповноважений орган має
право в рамках міжнародного співробітництва, що здійснюється відповідно до частини першої цієї статті,
подавати і одержувати:
на умовах взаємності інформацію з питань нагляду за фінансовими ринками і установами, яка не
становить державної таємниці та
подання якої не призводить до розголошення професійної таємниці;
у випадках і порядку, визначених
відповідними міжнародними договорами України, у тому числі міжвідомчими договорами, інформацію з
питань діяльності окремих фінансових установ.
3. Уповноважений орган має
право використовувати конфіденцій-
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ну інформацію, одержану від міжнародних організацій, державних органів і неурядових організацій іноземних держав, лише в межах своїх
повноважень та для виконання завдань, що визначені цим Законом
або випливають з нього. Конфіденційна інформація, одержана Уповноваженим органом від міжнародних організацій, державних органів і
неурядових організацій іноземних
держав, становить професійну таємницю та може бути подана третім
особам лише за умови попередньої
згоди організації (органу), що подала (подав) таку інформацію, або на
інших умовах, визначених цією організацією (органом).
Якщо укладеним Уповноваженим органом міжвідомчим договором встановлені вимоги щодо правового режиму та цілей використання конфіденційної інформації, одержаної Уповноваженим органом в
рамках міжнародного співробітництва, що здійснюється відповідно до
частини першої цієї статті, особи,
яким подається така інформація,
повинні дотримуватися вимог, установлених міжвідомчим договором».
 Закону України «Про кредитні
спілки»: саморегулівна організація кредитних спілок у межах функцій, делегованих Уповноваженим органом, здійснює регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
 Закону України «Про державну
податкову службу в Україні»: як
відомо, Державна податкова
адміністрація України видає передбачені законом, нормативноправові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування,
які підлягають обов'язковому
опублікуванню. Тепер, у разі якщо зазначені акти є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності».
Основ законодавства України
про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: нормативно-

правові акти страховиків, які відповідно до закону є регуляторними
актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»:
- Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України,
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіального
відділення Антимонопольного комітету України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
- Нормативно-правові акти Антимонопольного комітету України та
міжвідомчі
нормативно-правові
акти з питань конкурентної політики,
розвитку і захисту конкуренції та
демонополізації економіки, які відповідно до закону є регуляторними
актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються відповідно до Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».
 Закону України «Про Національний банк України»: нормативноправові акти Національного банку, які відповідно до закону є
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються,
приймаються
та
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оприлюднюються з урахуванням
вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття»: документи нормативного
характеру, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються,
розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням»: рішення правління Фонду, які відповідно до закону є
регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»:
— Постанови правління Пенсійного фонду підлягають обов'язковому офіційному оприлюдненню в офіційних виданнях та на офіційній вебсторінці Фонду. Постанови правління Пенсійного фонду, що відповідно
до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються,
приймаються та оприлюднюються з
урахуванням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»;
— Рішення директора виконавчої дирекції Пенсійного фонду, які
відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
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ЩОДО ПРАВА ПРИВАТНИХ
НОТАРІУСІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ
НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
ПО ОФОРМЛЕННЮ СПАДЩИНИ
Верховна Рада України Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
від 6 липня 2010 року № 2435-VI з
метою приведення законодавчих
актів у відповідність із Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» від 1
жовтня 2008 року № 614–VI в частині права приватних нотаріусів на
здійснення нотаріальних дій щодо
оформлення спадщини, внесла зміни в тому числі і до:
 Закону України «Про кредитні
спілки»: в абзаці третьому частини п’ятої статті 21 Закону України
«Про кредитні спілки» слова
«державним нотаріальним конторам»
замінено
словом
«нотаріусам».
Таким чином, частин п’ята статті
21 Закону України «Про кредитні
спілки» набула наступної редакції: «У
разі смерті члена кредитної спілки
довідки про його внески та рахунки
видаються спадкоємцям, нотаріусам та консульським установам іноземних держав, у провадженні яких
знаходяться справи про спадщину».
 Господарського кодексу України:
Щодо місця виконання господарського зобов'язання. У разі відсутності управненої сторони, ухилення її від прийняття виконання або
іншого прострочення нею виконання зобов'язана сторона за грошовим зобов'язанням має право внести належні з неї гроші або передати
за зобов'язанням цінні папери до
депозиту нотаріальної контори або
приватного нотаріуса, які повідомляють про це управнену сторону.
Внесення грошей (цінних паперів)
до депозиту нотаріальної контори
або приватного нотаріуса вважається виконанням зобов'язання.
 Цивільного кодексу України,
Щодо виконання зобов'язання
внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори. Боржник
має право виконати свій обов'язок
шляхом внесення належних з нього
кредиторові грошей або цінних па-

перів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори. До внесення змін від
06 липня 2010 року (Закон № 2435
-VI) вносити гроші можно було тільки
на депозит нотаріуса, а не нотаріальної контори.
Щодо реєстрації розірвання
шлюбу. Внесено доповнення до частини третьої статті 49 Цивільного
кодексу України (Закон № 2398-VI
від 01.07.2010) в частині того, що
розірвання шлюбу підлягає державній реєстрації. Ця зміна пов’язана з
набранням чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану». Тепер державна
реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного
стану подружжя, яке не має дітей —
за місцем проживання подружжя
або одного з них за їх заявою. Якщо
один з подружжя через поважну
причину не може особисто подати
заяву про розірвання шлюбу, таку
заяву, нотаріально засвідчену або
прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя. Така реєстрація
проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана. У разі якщо подружжя через
поважну причину не може з'явитися
до органу державної реєстрації актів
цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу у встановлений для них день, строк такої
реєстрації на письмове прохання
подружжя може бути перенесений
на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації
розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання
заяви. Якщо один з подружжя через
поважну причину не може з'явитися
для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі
заяви про реєстрацію розірвання
шлюбу або впродовж місяця письмово повідомити орган державної
реєстрації актів цивільного стану
про згоду реєстрації розірвання
шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного
стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі
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надсилання письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не може з'явитися, повинен бути нотаріально засвідчений.
У разі якщо один з подружжя
визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя.
Той з подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище,
повинен заявити про це в органі
державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.
Про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розірвання
шлюбу, здійснене в судовому порядку, робиться відмітка в актовому
записі про шлюб. У разі розірвання
шлюбу в судовому порядку рішення
суду, яке набрало законної сили,
надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного
стану за місцем ухвалення рішення.
Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб робиться
відмітка про розірвання шлюбу із
зазначенням прізвища, імені та по
батькові особи, з якою розірвано
шлюб, та місця і дати державної
реєстрації розірвання шлюбу. Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться в паспортах або
паспортних документах осіб, шлюб
між якими розірвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
Щодо оренди житла з викупом.
Внесено зміни до статті 810-1
«Оренда житла з викупом». Тепер у
договорі можна окремо передбачати «відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі — вигодонабувачу» (Законом № 2367-VI
від 29.06.2010). Також уточнено
перелік істотних умов договору оренди житла з викупом, до якого віднесено:
1) найменування сторін;
2) характеристики житла, щодо
якого встановлюються відносини
оренди з викупом;
3) строк, на який укладається
договір;
4) розміри, порядок формуван-
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ня, спосіб, форма і строки внесення
орендних платежів та умови їх перегляду;
5) умови дострокового розірвання договору;
6) порядок повернення коштів у
разі дострокового розірвання або
припинення договору;
7) права та зобов'язання сторін;
8) відповідальність сторін;
9) інші умови, визначені законом.
 Закону України «Про заставу»:
Щодо застави майна.
Застава цінних паперів може
здійснюватись шляхом передачі їх
заставодержателю або у депозит
нотаріальної контори, приватного
нотаріуса чи банку.
Щодо форми договору застави.
У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні
об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за
місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об'єктів — за місцем
реєстрації цих об'єктів.
 Закону України «Про іпотеку»:
Щодо оформлення результатів
прилюдних торгів та розподіл коштів
від реалізації предмета іпотеки
На підставі акта про реалізацію
предмета іпотеки нотаріус видає
покупцеві свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів.
Щодо прав та обов'язків іпотекодержателя у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися
Протягом десяти днів з дня оголошення прилюдних торгів такими,
що не відбулися, іпотекодержателі
та інші кредитори боржника відповідно до пріоритету їх зареєстрованих
вимог мають право придбати предмет іпотеки за початковою ціною
шляхом заліку своїх забезпечених
вимог в рахунок ціни майна. У цьо-

му випадку придбання предмета
іпотеки іпотекодержателем оформлюється протоколом і актом про
реалізацію предмета іпотеки у порядку, встановленому статтею 47
Закону, а нотаріус на підставі такого
акта видає свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів, якщо
прилюдні торги не відбулися.
 Закону України «Про іпотечне
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати»
Щодо виникнення іпотеки.
Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений. Нотаріальне посвідчення іпотечного договору проводиться за місцезнаходженням нерухомості (місцем реєстрації), яка є
предметом іпотеки, або за місцезнаходженням
іпотекодержателя
(місцем реєстрації) чи іпотекодавця.
 Закону України «Про відновлення
платоспроможності
боржника
або визнання його банкрутом».

ЩОДО РОЗГЛЯДУ
ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ
СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО
ГРОМАДЯНИНА-ПІДПРИЄМЦЯ
Кошти, отримані від продажу
майна
громадянина-підприємця,
визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі
вносяться на депозитний рахунок
нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за
рішенням господарського суду, який
визнав
громадянина-підприємця
банкрутом.

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКІВ СТРАХОВИКА
ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ
Уточнено обов’язки страховика
за договором страхування (пункт 5
частини першої стаття 988 — Закон
№ 2328-VI від 15.06.2010). Тепер,
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за заявою страхувальника у разі
здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі
збільшення вартості майна страховик зобов’язаний внести відповідні
зміни до договору страхування. Раніше зобов’язання полягало у переукладенні договору.

ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЮ
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
Верховна Рада України Законом
України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану» визначила:
 Систему органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Органами державної реєстрації
актів цивільного стану є:
- центральний орган виконавчої
влади у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану;
- відділи державної реєстрації
актів цивільного стану Головного
управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь
юстиції (далі — відділи державної
реєстрації актів цивільного стану);
- виконавчі органи сільських,
селищних і міських (крім міст обласного значення) рад.
Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які
проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.
 Порядок проведення державної
реєстрації актів цивільного стану.
Державна реєстрація актів цивільного стану.
Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою
забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і
підтвердження державою фактів
народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. Державна
реєстрація актів цивільного стану
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проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану. Актовий запис цивільного стану - це документ органу державної реєстрації
актів цивільного стану, який містить
персональні відомості про особу та
підтверджує факт проведення державної реєстрації акта цивільного
стану. Актовий запис цивільного
стану складається у двох примірниках. Інформація, що міститься в актовому записі цивільного стану, є
конфіденційною і не підлягає розголошенню. Актовий запис цивільного
стану є безспірним доказом фактів,
реєстрація яких посвідчується, до
спростування його в судовому порядку.
Зразки актових записів цивільного стану затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Для державної
реєстрації актів цивільного стану
подається паспорт або паспортний
документ заявника та документи, які
підтверджують факти, що підлягають
державній реєстрації.
Правила проведення державної
реєстрації актів цивільного стану,
внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення та
анулювання затверджуються центральним органом виконавчої влади
у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану.
Державний реєстр актів цивільного стану громадян.
Державний реєстр актів цивільного стану громадян — це державна
електронна інформаційна система,
яка містить відомості про акти цивільного стану, зміни, що вносяться
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання та відомості про видачу свідоцтв про
державну реєстрацію актів цивільного стану і про видачу витягів з
нього. Державний реєстр актів цивільного стану громадян ведеться
відділами державної реєстрації актів
цивільного стану.
Держателем Державного реєстру
актів цивільного стану громадян є
центральний орган виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян є державне
підприємство, яке належить до сфе-

ри управління центрального органу
виконавчої влади у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану.
Адміністратор Державного реєстру актів цивільного стану громадян
здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає
безоплатний доступ до нього відділам державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечує реєстрацію
такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.
Порядок ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян установлюється Кабінетом
Міністрів України.
Порядок внесення відомостей до
Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Внесення відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу,
зміну імені, смерть здійснюється
відділами державної реєстрації актів
цивільного стану шляхом складання
актового запису цивільного стану в
електронному вигляді у Державному
реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях.
Відомості, зазначені в актових
записах про народження фізичної
особи та її походження, шлюб,
смерть, складених виконавчими
органами сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад на паперових носіях та в
електронному вигляді, вносяться до
Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох
робочих днів з дня надходження
актового запису до відповідного
відділу державної реєстрації актів
цивільного стану.
Відомості, зазначені в актових
записах про народження фізичної
особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть,
складених дипломатичними представництвами і консульськими установами України на паперових носіях та в електронному вигляді, вносяться до Державного реєстру актів
цивільного стану громадян відділом
державної реєстрації актів цивільно-
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го стану Головного управління юстиції в м. Києві протягом семи робочих днів з дня надходження першого
примірника актового запису.
Відомості про усиновлення, скасування усиновлення, визнання
усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав
вносяться до Державного реєстру
актів цивільного стану громадян на
підставі відповідного рішення суду в
день надходження копії такого рішення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або в день
пред'явлення особою, зазначеною в
рішенні суду, або уповноваженою
нею особою копії такого рішення.
 Визнати такими, що втратили
чинність:
- розділ V «Акти громадянського
стану» Кодексу про шлюб та сім'ю
України;
- Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану»;
- Постанову Верховної Ради України від 24 грудня 1993 року «Про
порядок введення в дію Закону
України «Про органи реєстрації актів
громадянського стану».
Закон набрав чинності з дня його опублікування, крім норм щодо
складання актових записів в електронному вигляді, що набирають
чинності через три роки з дня набрання чинності Законом.

ПИТАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
Щодо державної реєстрації договору оренди землі. Верховна Рада
України Законом України «Про внесення зміни до статті 20 Закону
України «Про оренду землі» від 8
липня 2010 року № 2469-VI встановила, що право оренди земельної
ділянки виникає з дня державної
реєстрації цього права відповідно
до закону, що регулює державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. До внесення змін стаття 20 мала відсилку просто до «закону», а не до конкретного
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» в редакції
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Закону № 1878-VI від 11.02.2010,
ВВР, 2010, № 18, ст.141).
Щодо договору оренди землі.
Статтю 15 Закону України «Про оренду землі» доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2480-VI
від 09.07.2010. Згідно з доповненням до Закону договір оренди може
передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та
комунальної власності - земельних
ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої
влади чи органу місцевого самоврядування).

перед трасантом або векселедавця
(за переказним векселем — трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, — тягне за собою накладення
штрафу від чотирьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розгляд справ та складання протоколів за порушення
умов видачі векселя здійснюються
уповноваженими особами державної податкової служби, державної
контрольно-ревізійної служби, Національного банку України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому
законом. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

ЩОДО ВІДМІНИ
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ
ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ
ГРУП

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ
ВІДНОСИН ФАКТОРИНГУ

Законом України від 09 вересня
2010 року визнано таким, що втратив чинність, Закон України «Про
промислово-фінансові групи в Україні». Також виключено згадку про
можливість існування промисловофінансових груп з Господарського
кодексу України (стаття 125) та Закону України «Про банки і банківську діяльність» (стаття 9).

ЩОДО ВИДАЧІ ВЕКСЕЛІВ
Законом України від 09 вересня
2010 року № 2511-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів» внесено зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення
(нова стаття 163-12), Законів України «Про виконавче провадження» та
«Про обіг векселів в Україні».
Тепер, видача векселя без наявності грошового боргу за фактично
поставлені товари, виконані роботи,
надані послуги або без визначення
у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата

Законом України від 09 вересня
2010 року № 2510-VI внесено зміни до Цивільного та Господарського
кодексів України, а також Законів
України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про банки і
банківську діяльність» в частині регулювання факторингу. Відповідно до
доповнень до статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» «Фі-нансові установи мають
право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного
кодексу України та цього Закону.
Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може надавати
послуги з пов'язаного з цим ведення
обліку грошових вимог, надання
поруки за виконання боржником
свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів
(послуг) та пред'явлення до сплати
грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого
імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника. Нова редакція статті 350 Господарського кодексу України визначає, що:
1) банк має право укласти договір факторингу (фінансування під
відступлення права грошової вимо-
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ги), за яким він передає або зобов'язується передати грошові кошти
в розпорядження другої сторони за
плату, а друга сторона відступає або
зобов'язується відступити банку
своє право грошової вимоги до третьої особи.
2) загальні умови та порядок
здійснення факторингових операцій

визначаються Цивільним кодексом
України, цим Кодексом, іншими
законодавчими актами, а також
нормативно-правовими актами Національного банку України та спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання
ринків фінансових послуг. Змінами
до Цивільного кодексу України уточ-

нено (стаття 1079), що:
1) плата за відступлення права
грошової вимоги здійснюється «у
будь-який передбачений договором
спосіб»;
2) фактором може бути банк
або інша фінансова установа, яка
відповідно до закону має право
здійснювати факторингові операції.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
29 вересня 2010 р. КМ України
прийняв постанову № 878 «Про
здійснення розрахунків за продані
товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів». Відповідно до пункту 14.7 статті
14 Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» Кабінет Міністрів України постановив:
«1. Установити, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які
відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на
обов'язкове приймання спеціальних
платіжних засобів для здійснення
розрахунків за продані товари
(надані послуги):
 до 1 липня 2011 р. — суб'єкти
господарювання (крім суб'єктів

малого підприємництва), які провадять господарську діяльність у
населених пунктах з чисельністю
населення понад 100 тис. осіб;
 до 31 грудня 2011 р.:
— - суб'єкти малого підприємництва, які провадять господарську діяльність у населених
пунктах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб;
— - суб'єкти господарювання,
включаючи суб'єкти малого
підприємництва, які провадять господарську діяльність у
населених пунктах з чисельністю населення від 25 до 100
тис. осіб.
Кількість платіжних терміналів
повинна становити не менше ніж
50 відсотків кількості реєстраторів
розрахункових операцій, а у разі
наявності одного реєстратора розрахункових операцій суб'єкт госпо-

дарювання зобов'язаний забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів.
2. Звільнити від обов'язкового
приймання спеціальних платіжних
засобів для здійснення розрахунків
за продані товари (надані послуги)
заклади громадського харчування
закритого типу, які обслуговують
певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил
та інших військових формувань,
студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств,
підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім
автозаправних станцій), а також
суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб.»

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЩОДО ДОГОВОРІВ
КРЕДИТУВАННЯ
В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1. Реєстрація договорів. НБУ
листом від 05.10.2010 р. № 13210/5127-17073 «Щодо реєстрації
договорів кредитування (позики) в
іноземній валюті» роз’яснив наступне: «Національний банк України
звертає увагу банків на необхідність
неухильного виконання вимог Указу
Президента України від 27.06.99 №
734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами креди54
До змісту

тів, позик в іноземній валюті від
нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» та Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті
нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного
банку України від 17.06.2004 №
270, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 15.07.2004 р. за №
885/9484 (із змінами) (далі — Положення) щодо обов'язкової реєстра-

ції резидентами-позичальниками (у
тому числі банками) в Національному банку України договорів про одержання ними кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентівкредиторів.
Зокрема, банки мають дотримуватись порядку реєстрації договорів
про
одержання
банками-позичальниками від нерезидентів кредитів, позик в іноземній валюті (як
довгострокових, так й короткострокових), що встановлений главою 4
розділу I Положення. Враховуючи
вищезазначене,
територіальні

«Вісник кредитної кооперації»
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управління Національного банку
України мають включати у плани
перевірок щодо дотримання банками вимог валютного законодавства
України перевірку додержання банками вимог щодо обов'язкової реєстрації
кредитних
договорів
(договорів позик) з нерезидентами».
2. Щодо правомірності кредитних договорів в іноземній валюті.
НБУ листом від 21.09.2010 р. № 18312/4738-16275 повідомив, що
08.09.2010 у Вищому господарському суді України відбулося відкрите
судове засідання за касаційною
скаргою Товариства з обмеженою
відповідальністю «Готель «Централь» на постанову Донецького
апеляційного господарського суду
від 08.06.2010 про залишення без
змін рішення господарського суду
Донецької області від 26.04.2010
про відмову у позові ТОВ «Готель
«Централь» до Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», третя
особа без самостійних вимог на
стороні відповідача — Національний
банк України, — про визнання недійсними договору кредитування в іноземній валюті (долари США), договору застави майнових прав та іпотечного договору. У постанові Вищого
господарського суду України (ВГСУ)
від 08.09.2010 зазначено, що суд
вважає висновки судів першої та
апеляційної інстанцій такими, що
відповідають фактичним обставинам та наявним матеріалам справи,
нормам матеріального і процесуального права. Отже, ВГСУ підтвердив
висновки судів попередніх інстанцій
про те, що:
- ПАТ «ВТБ Банк» мав право здійснювати операції з валютними цінностями із розміщення залучених
коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, тобто
кредитування в іноземній валюті на
підставі банківської ліцензії та дозволу на здійснення відповідних
операцій;
- для отримання відсотків, комісій за кредитним договором сторонам договору не потрібно отримувати індивідуальну ліцензію Національного банку України на використання
іноземної валюти як засобу платежу

Червень — серпень 2010
До змісту

на території України, оскільки відповідно до пункту 1.5 Положення про
порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій
на використання іноземної валюти
на території України як засобу платежу, затвердженого постановою
Правління НБУ від 14.10.2004 №
483, використання іноземної валюти як засобу платежу без індивідуальної ліцензії дозволяється, якщо
ініціатором або отримувачем за
валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише
тих операцій уповноваженого банку,
на здійснення яких Національний
банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями).
Таким чином, вказаними судовими рішеннями підтверджена правомірність видачі ПАТ «ВТБ Банк» кредиту в іноземній валюті, а також
отримання відсотків за кредитом в
іноземній валюті на підставі банківської ліцензії на письмового дозволу
(генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій)».

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТІЖНИХ
СИСТЕМ
Постановою Правління Національного банку України від 15.09.2010 р. № 426 було схвалено
Концепцію запровадження нагляду
(оверсайта) за платіжними системами в Україні.
Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні визначає основні
засади політики Національного банку України щодо запровадження
нагляду (оверсайта) за платіжними
системами та системами розрахунків, що функціонують в Україні.
Концепція ґрунтується на вимогах законодавства України, ураховує
рекомендації міжнародних фінансових організацій щодо нагляду
(оверсайта) за платіжними системами та системами розрахунків та
досвід центральних банків розвинутих країн світу.

ЩОДО БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ
ГОТІВКОЮ
НБУ листом від 26.07.2010 р. №
11-113/3824-12809 щодо надання
роз'яснення стосовно документального оформлення внесення благодійних внесків готівкою і в межах
компетенції повідомляє таке.
«Відповідно до частин четвертої — шостої статті 61 Закону України «Про освіту» додатковими джерелами фінансування державних навчальних закладів є, зокрема: добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян. Такі кошти не вважаються прибутком і не оподатковуються. Зазначені кошти знаходяться
у розпорядженні навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу. Навчальні заклади
самостійно розпоряджаються прибутками від господарської та іншої
передбаченої їх статутами діяльності
(частина четверта статті 63 вказаного Закону). Згідно з вимогами Порядку отримання благодійних (добро
-вільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.08.2000 р. № 1222, благодійні
внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням», тобто шляхом здійснення певної касової операції. При цьому частина таких коштів може спрямовуватися на виплату заробітної плати
працівників установ і закладів освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та
фізичного виховання відповідно до
кошторисів зазначених установ і
закладів з дотриманням вимог Закону України «Про благодійництво та
благодійні організації» у разі, коли
такий напрям видатків визначений
благодійником. Слід зазначити, що
відповідно до пункту 3.1 Положення
про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні, за-
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твердженого постановою Правління
Національного банку України від
15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення), на яке є посилання у листі,
касові операції оформлюються касовими ордерами, видатковими
відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами,
які згідно із законодавством України
підтверджували б факт продажу
(повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів. Згідно з вимогами
пункту 3.3 Положення приймання
готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами,
підписаними головним бухгалтером
або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за
прибутковими касовими ордерами
видається засвідчена відбитком
печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або
працівника підприємства, який на
це уповноважений керівником.
Крім того, розрахунки між закладами освіти та фізичними особамигромадянами України можуть про-

водитися шляхом переказу готівки
для сплати відповідних платежів (п.
2.2 Положення), тобто надходити на
рахунки таких закладів у безготівковому порядку. Готівкова виручка
(готівка) закладів освіти може використовуватися ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для
проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами
(обов'язковими платежами) (п. 2.9
Положення). Відповідно до п. 3.4
Положення видача готівки з кас має
проводитися за видатковими касовими ордерами або видатковими
відомостями. Таким чином, внесення батьками учнів готівкових коштів
до закладів освіти без оформлення
касових документів, що підтверджують їх здавання, є порушенням вимог Положення.

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
НБУ листом від 22.07.2010 р. №
12-312/1024 довів до відома бан-

ків наступне: «Верховною Радою
України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
діяльності Національного банку
України», яким, зокрема, в новій
редакції викладено статтю 41 Закону України «Про Національний банк
України» щодо встановлення правил ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності
для банківської системи відповідно
до МСФЗ.
Враховуючи зазначене, а також
те, що на сьогодні опрацьовується
проект змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», та на запити
банків повідомляємо, що останню
редакцію офіційного перекладу Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Тлумачення за станом на 1 січня 2009
року, можна придбати у Федерації
професійних бухгалтерів та аудиторів України (звертатись до Легкої
Валентини Григорівни): адреса: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, офіс
166; телефони: (044) 574-55-37;
574-70-83; офіційна сторінка в мережі Інтернет: www.ufpaa.org.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЩОДО ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ
Мінпраці листом від 08.09.2010
р. № 9602/0/14-10/18 «Про оплату
лікарняних, які припадають на час
вимушеного прогулу» зазначило
наступне:
«У Міністерстві праці та соціальної політики розглянуто звернення
<...> щодо оплати листків непрацездатності, які припадають на період
оплати за час вимушеного прогулу
по рішенню суду.
Частиною 11 статті 35 Закону
України від 18.01.2001 р. № 2240III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими на-
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родженням та похованням» передбачено, що у разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої
особи у період вирішення спору про
незаконність її звільнення з роботи
допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення
відповідним органом.
У нашому випадку працівника
було поновлено на роботі, тому листки непрацездатності, які припадають на період вимушеного прогулу,
підлягають оплаті. При цьому виплата за час вимушеного прогулу, яка
була виплачена за рішенням суду та
припадає на дні хвороби працівника, повинна бути утримана, а за-

мість неї призначена та виплачена
допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з листками непрацездатності».

ЩОДО РОЗРАХУНКУ НОРМИ
ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО
ЧАСУ НА 2011 РІК
Мінпраці листом від 25.08.2010
р. № 9111/0/14-10/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого
часу на 2011 рік» роз’яснило таке.
Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про

«Вісник кредитної кооперації»
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працю України (далі — КЗпП), нормальна тривалість робочого часу
працівників не може перевищувати
40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при
укладенні колективного договору
можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж
передбачено в частині першій цієї
статті. При встановленні меншої
норми тривалості робочого часу слід
мати на увазі, що оплата праці в
цьому випадку має провадитись за
повною тарифною ставкою, повним
окладом. Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16
до 18 років — 36 годин на тиждень,
для осіб віком від 15 до 16 років
(учнів віком від 14 до 15 років, які
працюють в період канікул) — 24
години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів,
які працюють протягом навчального
року у вільний від навчання час, не
може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу,
передбаченої в абзаці першому
цього пункту для осіб відповідного
віку;
2) для працівників, зайнятих на
роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право
на скорочену тривалість робочого
часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2001 року № 163. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих
категорій
працівників
(учителів, лікарів та інших). Скорочена тривалість робочого часу може
встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей
віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда. Згідно зі статтею 69
Господарського кодексу України
підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги. При
розрахунку балансу робочого часу
слід мати на увазі, що згідно зі стат-
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тею 53 КЗпП напередодні святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім
працівників, зазначених у статті 51
КЗпП, скорочується на одну годину
як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість
роботи при шестиденному робочому
тижні не може перевищувати 5 годин. Відповідно до статті 73 КЗпП у
2011 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі
дні:
1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
24 квітня — Пасха (Великдень);
1 і 2 травня — День міжнародної
солідарності трудящих;
9 травня — День Перемоги;
12 червня — Трійця;
28 червня — День Конституції
України;
24 серпня — День незалежності
України.
Згідно з частиною третьою статті
67 КЗпП у випадку, коли святковий
або неробочий день (ст. 73 КЗпП)
збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного
робочого тижня з вихідними днями у
суботу та неділю у 2011 році вихідний день у суботу 1 січня має бути
перенесений на понеділок 3 січня,
вихідний день у неділю 24 квітня —
на понеділок 25 квітня, вихідний
день у неділю 1 травня — на вівторок 3 травня, вихідний день у неділю 12 червня — на понеділок 13
червня. Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у
суботу та неділю. У зв'язку з тим, що
зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення
про перенесення робочих днів
приймається роботодавцем самос-

тійно шляхом видання наказу чи
іншого розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення
про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства,
установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в
яких запроваджено перенесення
робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу
мають здійснюватися по зміненому
у зв'язку перенесенням робочих
днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що
у разі перенесення робочого дня,
який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний
день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у
цей перенесений робочий день має
відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено
єдиної норми тривалості робочого
часу на рік. Ця норма може бути
різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а
тому на підприємствах, в установах і
організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей
50—53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку
норми тривалості робочого часу на
2011 рік (додається), розрахованої
за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в
суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих
днів. За зазначених умов, залежно
від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2011 рік становитиме:
 при 40-годинному робочому тижні — 1996 год;
 при 39-годинному робочому тижні — 1950 год;
 при 38,5-годинному робочому
тижні — 1925 год;
 при 36-годинному робочому тижні — 1800 год;
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 при 33-годинному
ні — 1650 год;
 при 30-годинному
ні — 1500 год;
 при 25-годинному
ні — 1250 год;
 при 24-годинному
ні — 1200 год;
 при 20-годинному
ні — 1000 год;
 при 18-годинному
ні — 900 год».

робочому тижробочому тижробочому тижробочому тижробочому тижробочому тиж-

ЩОДО ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ
З НАВЧАННЯМ ПІД ЧАС
ПЕРЕБУВАННЯ У ВІДПУСТЦІ
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
Мінпраці листом від 27.07.2010
р. № 217/13/116-10 «Про надання
відпустки у зв'язку з навчанням під
час перебування у відпустці для догляду за дитиною» повідомило таке:
«Стаття 216 КЗпП та стаття 15 Закону України «Про відпустки» визначають право на додаткову оплачувану
відпустку у зв'язку з навчанням у
вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.
Такі відпустки надаються лише
працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у
вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання. Для отримання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням працівнику-студенту необхідно
надати роботодавцю довідку-виклик
навчального закладу на сесію, в
якій, зокрема, зазначається: форма
навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії,
встановлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановчих занять, державних іспитів, для підготовки та захисту
дипломної роботи), та написати заяву про надання такої відпустки.
Жінка, перебуваючи у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право
перервати цю відпустку з метою
одержання додаткової оплачуваної
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відпустки у зв'язку з навчанням. Від
жінки у цьому разі роботодавець не
повинен вимагати, аби вона визначений період відпрацювала перед
наданням їй відпустки у зв'язку з
навчанням. Переривання частково
оплачуваної відпустки по догляду за
дитиною має бути належно оформлене на підставі заяви працівниці
наказом роботодавця. Аналогічно
після закінчення відпустки у зв'язку
з навчанням може бути оформлена
відпустка по догляду за дитиною. До
органів праці та соціального захисту
населення подається копія наказу
(розпорядження) роботодавця про
надання жінці відпустки для догляду
за дитиною. Нарахування виплат за
час додаткової відпустки у зв'язку з
навчанням провадиться за нормами пункту 7 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100:
шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням
відпустки 12 місяців або за менший
фактично відпрацьований період на
відповідну кількість календарних
днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових
і неробочих днів, встановлених статтею 73 КЗпП України). Одержаний
результат перемножується на число
календарних днів відпустки.
При наданні додаткової відпустки
у зв'язку з навчанням оплачуються
всі (календарні) дні зазначеної відпустки відповідно до виклику на сесію, в т.ч. святкові і неробочі дні.
Якщо протягом розрахункового
періоду працівник не мав заробітку
не зі своєї вини, в т.ч. знаходився у
відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею 3-х років, то відповідно до пункту 4 вищеназваного
Порядку середня заробітна плата
розраховується, виходячи з установлених за його посадою у штатному
розписі на момент проведення розрахунку тарифної ставки, посадового (місячного) окладу».

ЩОДО ДОВІДКИ, ЯКА Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВІДПУСТКИ ПІД ЧАС ХВОРОБИ

Мінпраці листом від 20.08.2010
р. № 233/18/99-10 «Щодо довідки,
яка є підставою для перенесення
відпустки під час хвороби» повідомило таке.
«Відповідно до частини першої
статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» підставою для
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у
встановленому порядку листок непрацездатності.
Згідно зі ст. 11 Закону України
«Про відпустки» щорічна відпустка
повинна бути перенесена на інший
період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому
порядку.
У пунктах 1.1 та 1.2 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455,
зазначено, що тимчасова непрацездатність працівників засвідчується
листком непрацездатності. Видача
інших документів про тимчасову
непрацездатність
забороняється,
крім випадків, обумовлених в т. ч. п.
2.17, яким передбачено, що особам, які проходять обстеження з
приводу встановлення причинного
зв'язку захворювання з умовами
праці, видається довідка довільної
форми, засвідчена підписом головного лікаря і печаткою лікувальнопрофілактичного закладу.
Міністерство охорони здоров'я
у листі від 26.05.2007 р. № 3.514/4272-Д/3-6759 повідомляє, що
зазначена довідка є документом,
що засвідчує тимчасову непрацездатність громадян та прирівнюється до листка непрацездатності.
Враховуючи зазначене, щорічна
відпустка працівника може бути перенесена на інший період або продовжена у разі пред'явлення ним
довідки про проходження обстеження у спеціалізованому лікувальнопрофілактичному закладі».
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ЗАКОНОДАВСТОВ Й СУДОВА ПРАКТИКА

СУДОВА ПРАКТИКА
ДЕРЖФІНПОСЛУГ ВІДМОВЛЕНО У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВУ ПРО ПРИПИНЕННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ,
У ЗВ’ЯЗКУ З ЇЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ

Абзацом 4 пункту 3 статті 9 Закону України «Про кредитні спілки», передбачено, що ліквідація кредитної спілки
провадиться, зокрема, за рішенням суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю,
забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за
поданням Уповноваженого органу, позовом членів або кредиторів кредитної спілки.
Нагадуємо, що Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженим Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7, встановлені наступні ознаки неплатоспроможності кредитної
спілки :
 - невиконання кредитною спілкою протягом 30 робочих днів з дня отримання вимоги щодо виконання зобов'язань 10 і більше відсотків суми своїх прострочених зобов'язань
 --або перевищення збитків кредитної спілки на 25 відсотків суми резервного капіталу, обов'язкових пайових
внесків та обов'язкових цільових внесків у додатковий капітал.
Таким чином, з урахуванням фінансового становища кредитних спілок та стану виконання зобов’язань щодо повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки залучених на депозитні рахунки, позитивне рішення судів з цього питання, може призвести до ліквідації значної кількості кредитних спілок.
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України (далі - ДФП) проведено позапланову інспекцію кредитної спілки далі – КС), про що складено акт
перевірки.
Окрім того, складено акт про порушення, у відповідності до положень якого, інспектори дійшли висновку про те, що кредитна спілка є
неплатоспроможною.
За наслідком складання Акта
перевірки ДФП винесено Розпорядження, яким зобов’язало провести
позачергові загальні збори кредитної спілки з визначенням переліку
питань для їх вирішення вказаним
органом управління.
ДФП звернулась до окружного
адміністративного суду з позовом
про припинення кредитної спілки.
Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення сторін, учасників судового засідання, суд встановив:
1. У відповідності до положень
статті 39 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( далі – ЗАКОН) у разі порушення законів та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльЧервень — серпень 2010
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ність з надання фінансових послуг,
Уповноважений орган застосовує
заходи впливу відповідно до закону.
2. Статтею 40 ЗАКОНУ передбачені заходи впливу, які застосовуються Уповноваженим органом.
Серед них ЗАКОН визначає такий
захід впливу як порушення питання
про ліквідацію установи.
У відповідності до частини 2 статті 40 ЗАКОНУ порядок та умови застосування заходів впливу встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.
3. Положення про застосування
Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України
заходів впливу (далі - ПОЛОЖЕННЯ)
визначає умови, порядок і строки
провадження у справах про порушення законів та інших нормативно
-правових актів, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг, порядок прийняття рішень про
застосування заходів впливу та процедуру їх оскарження.
У відповідності до підпункту 4.1.
пункту 4 ПОЛОЖЕННЯ провадження
у Справі є обов'язковою передумовою застосування заходів впливу,
передбачених підпунктами 1 - 6 пун-

кту 2.1 цього ПОЛОЖЕННЯ. Порядок
застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 7 пункту 2.1
цього ПОЛОЖЕННЯ, регулюється
чинним законодавством. Поряд з
цим підпунктом 7 пункту 2.1. ПОЛОЖЕННЯ встановлено, що ДФП може
застосовувати такий захід впливу як
порушувати питання про ліквідацію
установи.
4. У відповідності до положення
пункту 22 частини першої статті 92
Конституції України виключно законами України визначаються засади
цивільно-правової відповідальності;
діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність
за них.
Положенню пункту 22 частини
першої статті 92 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного
Суду
України
від
30.05.2001 р. N 7-рп/2001 (далі –
рішення КСУ).
Конституційний Суд України у
абзаці 7 пункту 2 вказаного рішення зазначає, що Системний аналіз
викладених конституційних положень дає підстави дійти висновку,
що за своїм змістом пункт 22 частини першої статті 92 Конституції
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України спрямований не на встановлення переліку видів юридичної
відповідальності. Ним визначено,
що виключно законами України
мають врегульовуватись засади цивільно-правової
відповідальності
(загальні підстави, умови, форми
відповідальності тощо), підстави
кримінальної, адміністративної та
дисциплінарної відповідальності діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями (основні ознаки
правопорушень, що утворюють їх
склад), та відповідальність за них. У
такий спосіб Конституція України
заборонила врегульовувати зазначені питання підзаконними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право
визначати, яке правопорушення
визнається, зокрема, адміністративним правопорушенням чи злочином, та міру відповідальності за нього. Пунктом 5 рішення КСУ визначається, що притягнення до юридичної
відповідальності має здійснюватись
у певному порядку, на підставі процесуальних норм, що регламентують
провадження у справі про порушення юридичними особами норм законодавства.
Підпунктом 1.1. резолютивної
частини рішення КСУ встановлено,
що положення пункту 22 частини
першої статті 92 Конституції України
треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види
юридичної відповідальності. За цим
положенням виключно законами
України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а
також діяння, що є злочинами, адміністративними або дисциплінарни-
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ми правопорушеннями як підстави
кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути предметом регулювання підзаконними
нормативно-правовими актами.
Враховуючи вищезазначене, суд
вирішив:
 жодним нормативно-правовим
актом, а в розрізі рішення КСУ –
жодним законом України не
встановлений порядок, підстави
та зміст застосування Держфінпослуг такого заходу впливу як
порушення питання про ліквідацію установи. Проте, поряд з
цим, у відповідності до частини 2
статі 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані
діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 звернення до суду ДФП з позовною заявою про ліквідацію КС є
безпідставним та необґрунтованим, з огляду на відсутність визначеної законом процедури та
підстав для реалізації вказаного
повноваження суб’єктом владних
повноважень. Адже суд не наділений Законом повноваженнями
застосовувати захід впливу у вигляді ліквідації кредитної спілки.
Такі повноваження з застосування заходу впливу належать до
виключної компетенції ДФП, яка,
поряд з цим, не врегульована
законом.
Суд не прийняв як обґрунтовані
посилання ДФП на положення абза-

цу 4 пункту 3 статті 9 Закону України
«Про кредитні спілки» у відповідності
до якого ліквідація кредитної спілки
провадиться, зокрема, за рішенням
суду, в тому числі в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи
діяльністю, забороненою законом, в
разі неплатоспроможності кредитної
спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу, позовом членів
або кредиторів кредитної спілки.
Суд вказав на недосконалу юридичну техніку викладення вказаної
норми, адже уповноваженого органу можуть стосуватися лише питання заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом. Питання неплатоспроможності стосується лише членів та
кредиторів кредитної спілки.
Законом зворотнього не визначено та й не уповноважено ДФП
встановлювати стан платоспроможності чи неплатоспроможності кредитної спілки, застосовувати у зв’язку з такими обставинами відповідні
заходи впливу.
Суд вважає, що згідно системного аналізу діючого законодавства
України питання платоспроможності
вирішується в порядку закону, зокрема, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом", якщо інше не встановлено останнім.
Як було вказано вище, процедури
реалізації такого заходу впливу, його
змісту та підстав законами України
не встановлено.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність відмовити позивачу у задоволені адміністративного позову.
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ЗАКОНОДАВСТОВ Й СУДОВА ПРАКТИКА
СУДИ ПРОДОВЖУЮТЬ СКАСОВУВАТИ РІШЕННЯ ДЕРЖФІНПОСЛУГ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
ІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Протягом останніх двох років набули масового характеру випадки виключення кредитних спілок із Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) з підстав:
 систематичного неповідомлення кредитною спілкою Держфінпослуг у встановлені законодавством строки про
зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо кредитної спілки та/
або її відокремлених підрозділів до Реєстру;
 систематичного невиконання заходів впливу, застосованих Держфінпослуг до кредитної спілки;
 установлення перевіркою факту відсутності кредитної спілки за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві
про реєстрації фінансової установи, та неповідомлення Держфінпослуг у строки, установлені законодавством,
про зміну свого місцезнаходження.
Наслідки прийняття таких рішень для кредитних спілок катастрофічні. Окрім заборони надавати фінансові послуги передбаченої законодавством, податкова виключає кредитну спілку з Реєстру неприбуткових організацій
(установ) та вимагає оподатковувати всі отримані доходи.
Кредитні спілки, що звернулися до суду із вимогою скасувати розпорядження ДФП, отримали позитивні рішення у
судах першої інстанції. Окружні адміністративні суди скасовують розпорядження Держфінпослуг про виключення
інформації про кредитні спілки з Реєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи з підстав
відсутності повноважень у регулятора на застосування такого заходу впливу.
Нагадаємо, що ДФП вже має негативний досвід судових справ щодо виключення страхових компаній із Реєстру.

Пропонуємо ознайомитись з рішеннями суду щодо таких випадків:
І. Щодо систематичного невиконання заходів впливу.
До окружного адміністративного
суду звернулися вкладники КС з позовом до ДФП про визнання дій незаконними та розпорядження недійсним. Свої позовні вимоги обґрунтовували тим, що згідно розпорядження голови ДФП про схвалення рішення члена Комісії — директора
інспекційного департаменту про
виключення інформації про КС з
Державного реєстру фінансових
установ та анулювання свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи. Підставою для схвалення такого
рішення було систематичне невиконання заходів впливу, застосованих
Держфінпослуг до КС.
Позивачі вважали, що дане розпорядження ДФП є незаконним та
таким, що підлягає скасуванню,
оскільки воно винесене всупереч
вимогам ч.2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що
передбачені конституцією та законами України. Представники ДФП
на судове засідання не з’явились.
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Колегія суддів прийшла до висновку
про розгляд справи у відсутності
відповідача, який не повідомив суд
про причини неприбуття, неодноразово викликався в судове засідання, та ухвалами суду зобов’язувався
надати суду докази у справі, тому
такі дії відповідача розцінюються як
неповідомлення про причини неприбуття, а таке неприбуття — без
поважних причин.
Вислухавши доводи позивачів,
з'ясувавши обставини, на які посилаються позивачі як на підставу своїх вимог та заперечень, та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд приходить до наступного:
1. Правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення
регулятивних та наглядових функцій
за діяльністю з надання фінансових
послуг в Україні регулюються Законом України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг» (далі — ЗАКОН).
Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗАКОНУ
особа набуває статусу фінансової
установи після внесення про неї
запису до відповідного державного
реєстру фінансових установ.
Згідно ч.1 ст. 13 ЗАКОНУ реорганізація та ліквідація фінансових
установ відбувається з додержанням вимог відповідних законів Укра-

їни та нормативно-правових актів
державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ
та ринків фінансових послуг.
Частиною 1 ст. 39 ЗАКОНУ передбачено, що у разі порушення
законів та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг,
уповноважений орган застосовує
заходи впливу відповідно за закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 40 ЗАКОНУ
уповноважений орган може застосовувати такі заходи впливу: уповноважений орган може застосовувати
такі заходи впливу: зобов'язати порушника вжити заходів для усунення
порушення; вимагати скликання
позачергових зборів учасників фінансової установи; накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 ЗАКОНУ; тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання
фінансових послуг; відсторонювати
керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію; затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи; порушувати питання про ліквідацію установи.
2. Згідно п. 1 Положення про
Державну комісію з регулювання
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ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 р. № 292/2003 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним
статусом. Основними завданнями
Комісії у межах її повноважень є
здійснення державного регулювання та нагляд за наданням фінансових послуг і додержання законодавства у цій сфері.
Пунктом 4.1 п. 4 розділу 3 Положення про державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України від 28.08.2003 р. №
41, (далі — ПОЛОЖЕННЯ) передбачено, що до Реєстру вноситься загальна інформація про заявника, яка
включає інформацію: про юридичну
особу (повне найменування, скорочене найменування /за наявності/
та найменування однією з іноземних мов /за наявності/, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); про державну реєстрацію юридичної особи
(дата проведення державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію та ким воно
видане), а також інформацію про
державну реєстрацію припинення
юридичної особи; про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс,
область, район, населений пункт,
вулиця, номер будинку, номер корпусу /за наявності/, номер офісу /
квартири/ /за наявності/) та засоби
зв'язку (міжміський код, номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти /за наявності/, адреса веб-сторінки /за наявності/); про
банківські реквізити (найменування
банку та його МФО, номер поточного рахунку заявника); про статутний
фонд (статутний або складений капітал) — за наявності відповідно до
законодавства:
зареєстрований
розмір; фактично сплачений розмір;
розмір частки, що належить державі
та/або нерезидентам (за наявності);
про керівника юридичної особи та
інших осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності — за наявнос-
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ті зазначених осіб (прізвище, ім'я та
по батькові /далі — П. І. Б./, найменування посади); головного бухгалтера (П. І. Б.) або особу, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку (П. І. Б. для фізичної особи
або повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичної особи); про організацію внутрішнього фінансового моніторингу
(дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П. І.
Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
про види фінансових послуг, які надає чи планує надавати юридична
особа. Відповідно до п. 1 розділу 8
ПОЛОЖЕННЯ підставами для виключення інформації про фінансову
установу з Реєстру та анулювання
Свідоцтва є: заява про виключення
інформації про фінансову установу з
Державного реєстру фінансових
установ у зв'язку з припиненням
надання фінансових послуг; припинення юридичної особи, крім перетворення; виявлення недостовірної
інформації в поданих заявником
документах, що передбачені пунктом 1 розділу IV цього Положення;
інші підстави, передбачені нормативно-правовими актами для окремих
видів фінансових установ.
3. У відповідності до ч. 1 ст. 21
ЗАКОНУ, державне регулювання
ринків фінансових послуг здійснюється спеціально уповноваженим
органом виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових
послуг. Згідно п. 1 Положення про
Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента
України за № 292/2003 від
04.04.2003 р. Державна комісія з
регулювання ринків фінансових
послуг України –це спеціально уповноважений орган виконавчої влади
у сфері регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених
законодавством.
4. Статтею 28 ЗАКОНУ передбачений вичерпний перелік повнова-

жень Уповноваженого органу, а саме: розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов'язкові до
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, учасниками ринків фінансових
послуг, їх об'єднаннями, контролює
їх виконання; здійснює реєстрацію
та веде Державний реєстр фінансових установ; видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків
фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження
діяльності з надання фінансових
послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу,
та порядок контролю за їх додержанням; встановлює обов'язкові нормативи достатності капіталу та інші
показники і вимоги, що обмежують
ризики по операціях з фінансовими
активами; встановлює плату за реєстрацію документів та видачу ліцензій, надає інформацію за запитами
юридичних осіб; дає висновки про
віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг; встановлює обмеження на суміщення
надання певних видів фінансових
послуг; здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається
учасниками ринку фінансових послуг; проводить самостійно чи разом
з іншими уповноваженими органами нагляду виїзні та безвиїзні перевірки діяльності фінансових установ;
у разі порушення законодавства
про фінансові послуги, нормативноправових актів Уповноваженого
органу застосовує заходи впливу та
накладає адміністративні стягнення;
звертається до суду та господарського суду з позовами (заявами) у
зв'язку з порушенням законодавства України про фінансові послуги;
надсилає фінансовим установам та
саморегулівним організаціям обов'язкові до виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про фінансові послуги та
вимагає надання необхідних документів; надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів
правопорушень, що стали відомі під
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час проведення перевірок; надсилає матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного
законодавства; вимагає скликання
зборів учасників фінансової установи; здійснює моніторинг руху капіталу в Україну та за її межі через ринки фінансових послуг; встановлює
вимоги щодо програмного забезпечення та спеціального технічного
обладнання фінансових установ,
пов'язаного з наданням фінансових
послуг; встановлює порядок розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових
послуг відповідно до законодавства
України; визначає професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ та може
вимагати звільнення з посад осіб,
які не відповідають встановленим
вимогам для зайняття відповідних
посад; погоджує відповідно до законів з питань регулювання окремих
ринків фінансових послуг документи
фінансових установ, що визначають
вимоги щодо надання фінансових
послуг. Як передбачено з вищезазначеного переліку повноважень,
Уповноважений орган не наділений
правом щодо анулювання свідоцтва
фінансової установи та виключення
із реєстру фінансових установ.
5. Пунктом 8.1 Положення про
Державний реєстр фінансових установ, підставами для виключення
інформації про фінансову установу з
Реєстру та анулювання Свідоцтва є:
заява про виключення інформації
про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ у
зв'язку з припиненням надання фінансових послуг; припинення юридичної особи, крім перетворення;
виявлення недостовірної інформації
в поданих заявником документах,
що передбачені пунктом 1 розділу IV
цього Положення; інші підстави, передбачені нормативно-правовими
актами для окремих видів фінансових установ. Стаття 40 ЗАКОНУ містить у собі вичерпний перелік заходів впливу. Таким чином, анулювання свідоцтва фінансової установи та
виключення з реєстру фінансових
установ як захід впливу за правопорушення на ринку фінансових пос-
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луг чинним законодавством не передбачено. Тому, аналізуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що
анулювання відповідачем свідоцтва
про реєстрацію кредитної спілки, як
фінансової установи та виключення
її з реєстру фінансових установ, як
захід впливу за правопорушення на
ринку фінансових послуг, чинним
законодавством не передбачено.
Таким чином, виходячи з меж
заявлених позовних вимог, чинного
законодавства України та матеріалів справи та враховуючи те, що
відповідач в судові засідання не
з’являвся, ухвали суду про надання
доказів суду не виконував, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивачів є обґрунтованими та такими, що підлягають
задоволенню. Адміністративний позов суд задовольнив повністю —
визнав дії посадових осіб ДФП неправомірними а розпорядження
ДФП про схвалення рішення члена
Комісії — директора інспекційного
департаменту про виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та
анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, нечинним.
ІІ. Щодо порушення процедури
прийняття рішення ДФП.
Рішенням директора інспекційного департаменту відповідача видано розпорядження, схвалене рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України (далі — ДФП) про виключення інформації про кредитну спілку
(далі — КС) з Державного реєстру
фінансових установ. Анульовано
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Підставою для прийняття такого рішення зазначено систематичне невиконання КС заходів
впливу ДФП. КС вважає таке рішення протиправним та звернулося до
суду, виходячи з наступного:
1. Відповідно до розпорядження
ДФП кредитна спілка зобов’язана
була усунути порушення вимог законодавства про фінансові послуги до
1 липня 2009 року. 28.10.2009 року видано розпорядження про усунення порушень до 15 листопада
2009 року. Норма, якою передбаче-

но виключення відомостей про фінансову установу з реєстру набрала
чинності з 02.07.2009 року, тобто
після видання першого розпорядження, тому перше розпорядження
не може братись до уваги при вирішенні питання про наявність систематичних порушень. Після набрання
чинності цією нормою мав місце
лише один випадок невиконання
вимог ДФП.
2. Захід впливу у вигляді виключення інформації про КС з реєстру
передбачений «Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» у редакції від 02.07.2009 року, однак застосування
таких заходів впливу суперечить
вимогам ст. 40 ЗАКОНУ, що має
вищу юридичну силу.
3. Крім цього, ДФП порушено
порядок провадження у справі про
застосування заходів впливу. Відповідач не отримував другий примірник акту від 02.10.2009 року. ДФП
не сповістила КС про час розгляду
справи 28.10.2009 року, порушивши право КС брати участь в розгляді
справи. Копія розпорядження та
акту була отримана КС поштою на
початку листопада 2009 року. В термін встановлений в розпорядженні
КС не мала фізичної можливості
усунути порушення. КС просила визнати протиправним та скасувати
рішення директора інспекційного
департаменту відповідача, схвалене
розпорядженням ДФП про виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та розпорядження ДФП про
усунення порушень вимог законодавства про фінансові послуги.
Представник ДФП в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. В судовому засіданні встановлено таке:
1. КС змінили адресу два роки
тому. ДФП була відома нова адреса,
оскільки на цю адресу Держфінпослуг раніше надсилала кореспонденцію. Разом з тим, акт від 02.10.2009 року та розпорядження від
28.10.2009 року були направлені
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ДФП за старою адресою, за якою
КС не мала можливості отримати їх.
Про розгляд справи КС взагалі не
була сповіщена.
Відповідно до листа ДФП направленого на адресу КС, Держфінпослуг була відома нова адреса КС.
ДФП складено акт про порушення, а
згодом видано розпорядження,
яким зобов'язано КС усунути порушення вимог законодавства про
фінансові послуги, про підтвердження чого надати документи в термін
до 01.07.2009 року. При цьому в
акті та в розпорядженні зазначено,
що КС знаходиться за новою адресою. 02 жовтня 2009 року ДФП
складено акт про порушення. На
акті відсутній підпис представника
позивача про його отримання. На
вимогу суду ДФП також не надано
доказів вручення чи направлення
акту на адресу КС. 28 жовтня ДФП
видано розпорядження про усунення порушень вимог законодавства
про фінансові послуги. При цьому і в
акті і в розпорядженні зазначено
місцезнаходження КС за старою
адресою, що не відповідає дійсності
(згідно довідки з Реєстру).
2. Відповідно до п. 4.7
«Положення про застосування Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України
заходів впливу», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України від 13.11.2003 №
125 Акт про порушення вручається
Особі (представнику Особи) або надсилається за її місцезнаходженням
не пізніше п’яти днів з дати його
складання. Врученням акта про порушення є надання примірника такого акта уповноваженому представнику Особи з підписом такого представника на копії акта, що залишається в Держфінпослуг. У разі відмови уповноваженого представника
Особи від отримання примірника
акта про порушення до акта додається поштова квитанція про надсилання примірника акта з повідомленням про вручення. У разі відмови Особи від підписання акта про
порушення посадовими особами
Держфінпослуг складається акт, що
засвідчує таку відмову. Надсилан-
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ням акта про порушення є відправлення поштою за місцезнаходженням (місцем проживання) Особи
примірника акта з повідомленням
про вручення. На вимогу суду ДФП
надано копію акту про порушення
від 02.10.2009 року. Підпис про
отримання акту представником позивача на акті відсутній. Актів про
відмову в отриманні акту, а також
доказів направлення копії акту за
адресою знаходження позивача
відповідачем не надано. Обов'язки
уповноваженої особи Держфінпослуг при підготовці Справи до розгляду визначені п. 4.10. цього положення, зокрема: 3) перевірити, чи дотримані вимоги законодавства при
складанні акта про порушення або
акта перевірки; 5) перевірити, чи
подано до Держфінпослуг письмові
заперечення (пояснення) у встановлений термін; 10) перевірити своєчасність повідомлення Особи про
час та місце розгляду Справи. Відповідно до п. 4.11. справа може розглядатися за участю уповноваженого
представника Особи. Для цього уповноважена особа Держфінпослуг,
яка розглядає Справу, повідомляє
Особу про дату та час розгляду Справи. Повідомлення про розгляд Справи надсилається (вручається) Особі
та за потребою іншим особам не
пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду Справи. ДФП подано копію
листа «Про розгляд справи» в якому
повідомлено про розгляд справи 14
жовтня 2009 року. При цьому зазначена адреса КС, за якою та не знаходиться. Доказів направлення такого повідомлення за місцем знаходження КС та отримання підтвердження про належне сповіщення КС
про час та місце розгляду справи КС
також не подано.
15 грудня 2009 року директором
інспекційного департаменту відповідача винесено рішення, схвалене
розпорядженням ДФП про виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових
установ та анулювання свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи
в якому зазначена вже дійсна адреса КС.
3. Відповідно до ст. 71 ч. 2 КАС
України в адміністративних справах

про протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення,
дії чи бездіяльності покладається на
відповідача, якщо він заперечує
проти адміністративного позову.
Відповідно до ст. 2 ч. 3 КАС України
у справах щодо оскарження рішень,
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні
суди перевіряють, чи прийняті
(вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням
повноваження з метою, з якою це
повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4)
безсторонньо (неупереджено); 5)
добросовісно; 6) розсудливо; 7) з
дотриманням принципу рівності
перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням
необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для
прав, свобод та інтересів особи і
цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку, що ДФП порушено
встановлений порядок розгляду
справи про порушення в сфері фінансових послуг, чим суттєво обмежено права КС, що свідчить про
прийняття рішення без врахування
права особи на участь у процесі
прийняття рішення та не добросовісно. Доказів правомірності прийнятих рішень ДФП не надано.
Суд визнав протиправними та
скасував рішення директора інспекційного департаменту ДФП, схвалене розпорядженням ДФП про виключення інформації про кредитну
спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи та розпорядження ДФП
про усунення порушень вимог законодавства про фінансові послуги.

«Вісник кредитної кооперації»
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Судові роз’яснення й узагальнення
судової практики
Правові позиції Вищого адміністративного суду України
щодо податкових правовідносин
Щодо статусу податкового боргу та
статусу податкового зобов'язання в
разі оскарження суб'єктом підприємницької діяльності податкового
повідомлення - рішення, яким визначено це зобов'язання
Вищий Адміністративний Суд
України Листом від 28.09.2009 р.
№ 1275/10/13-09, у зв’язку з виникненням у судовій практиці питань,
пов’язаних із застосуванням окремих норм податкового законодавства, у порядку надання методичної
допомоги довів до відома адміністративних судів України таке.
Відповідно до приписів підпункту
5.2.4 пункту 5.2 ст. 5 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» (далі — Закону) при зверненні платника податків до суду із
позовом про визнання недійсним
рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається
неузгодженим до розгляду судом
справи по суті і прийняття відповідного рішення.
У той же час податковий борг —
це податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в
адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.
Таким чином, податковий борг
виникає, зокрема, у разі не сплати у
встановлений строк податкового
зобов’язання, узгодженого в адміністративному порядку.
Днем узгодження податкового
зобов’язання платника податків у
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До уваги кредитних спілок, які оскаржують податкові повідомлення — рішення ДПІ в порядку апеляційного оскарження передбаченого Законом України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами».

разі апеляційного оскарження такого податкового зобов'язання є день
закінчення процедури адміністративного оскарження (частина п’ята
пункту 5.2.4 пункту 5.2 ст. 5 Закону).
У свою чергу, процедура адміністративного оскарження згідно з підпунктом 5.2.4 пункту 5.2 статті 5
Закону закінчується:
 останнім днем строку, передбаченого підпунктом 5.2.2 пункту
5.2. статті 5 Закону для подання
заяви про перегляд рішення контролюючого органу, у разі, коли
така заява не була подана у зазначений строк;
 днем отримання платником податків рішення контролюючого
органу про повне задоволення
скарги, викладеної у заяві;
 днем отримання платником податків рішення контролюючого
органу, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню.
Водночас відповідно до підпункту
5.3.2 пункту 5.3 статті 5 Закону
України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» у випадках апеляційного узгодження суми податкового зобов’язання платник податків
зобов’язаний самостійно погасити її
узгоджену суму, а також пеню та
штрафні санкції за їх наявності протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
Якщо ж сума узгодженого платни-

ком податків податкового зобов'язання не сплачена у встановлений
строк, вона визнається сумою податкового боргу платника податків
(підпункт 5.4.1 пункту 5.2 статті 5
Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»).
Виникнення податкового боргу є
юридичним фактом, який пов'язаний із несплатою узгодженої суми
податкового зобов'язання протягом
установленого строку. Для випадків
апеляційного порядку узгодження
сум податкового зобов’язання строк
сплати визначається пунктом 5.3.2
пункту 5.3 статті 5 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» і становить десять днів.
Зазначений строк переривається у разі звернення платника податків до суду із позовом про визнання
недійсним рішення контролюючого
органу згідно з підпунктом 5.2.4
пункту 5.2 статті 5 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами». При цьому податкове
зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи
по суті.
Однак у разі несвоєчасного звернення платником податку до суду
(поза межами строку сплати узгодженого в апеляційному порядку
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податкового зобов’язання, але в
межах строків давності, як це передбачено підпунктом 5.2.5 пункту 5.2
статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами»)
несплачене податкове зобов’язання, процедура апеляційного оскарження якого була завершеною, перетворюється на податковий борг
платника податків у силу прямого
припису пункту 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
При цьому порядок погашення
податкового боргу регулюється нормами статей 6—15 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами».
Ці норми не передбачають зупинення процедур погашення, у тому
числі примусового стягнення подат-

кового боргу в разі оскарження платником податків до суду раніше узгодженої суми податкового зобов’язання.
Виходячи з наведеного, оскарження платником податків до суду
суми податкового зобов’язання,
узгодженого в апеляційному порядку, поза межами строку сплати такого податкового зобов'язання не надає відповідному податковому зобов’язанню статусу неузгодженого.
Відтак, зазначена сума залишається
податковим боргом платника податків.
Разом із тим, у разі позитивного
вирішення справи на користь платника податків відповідні податкові
повідомлення та вимоги вважаються відкликаними на підставі пункту
«в» підпункту 6.4.1 пункту 6.4 статті
6 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Сплачені (стягнуті) на погашення
такого податкового боргу суми мо-

жуть за відповідних обставин набути
статус надмірно сплачених і підлягають поверненню платникові податків у порядку, визначеному пунктами 15.3, 15.4 Закону України «Про
порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Таким чином, кредитна спілка
має 10 днів з моменту узгодження
суми податкового зобов’язання в
порядку адміністративного оскарження до ДПІ, що відбулося в наслідок пропущення кредитною спілкою
строку
для
подання
скарги
(повторної скарги), для того щоб
подати позовну заву до адміністративного суду про скасування податкового повідомлення — рішення
ДПІ. В разі подання зави до суду
після закінчення 10 (десяти) денного терміну, ДПІ накладатиме арешт
на активи та стягуватиме суму податкового боргу, навіть якщо справа
знаходитиметься на розгляді в суді.

Застосуванням строку звернення платників податків
із адміністративними позовами щодо оскарження рішень контролюючих
органів про нарахування податкових зобов'язань
Вищий Адміністративний суд
України листом від 01.12.2009 р.
№ 1624/13/13-09, у зв’язку з виникненням у судовій практиці питань,
пов’язаних із застосуванням строку
звернення платників податків із адміністративними позовами щодо
оскарження рішень контролюючих
органів про нарахування податкових зобов’язань, на підставі пункту
3 частини першої статті 39 Закону
України «Про судоустрій України»,
повідомив наступне:
Загальний строк звернення до
адміністративного суду за захистом
прав, свобод та інтересів особи визначено частиною другою статті 99
Кодексу адміністративного судочинства України і становить один рік.
Зазначений строк, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли
особа дізналася або повинна була
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дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів.
Водночас підпункт 5.2.5 пункту
5.2 ст. 5 Закону України від
21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами»
встановлює, що платник податків
вправі оскаржити до суду рішення
контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у
будь-який момент після отримання
відповідного податкового повідомлення з урахуванням строків давності. В свою чергу, строки давності
визначені статтею 15 зазначеного
Закону і становлять 1 095 днів.
При вирішенні конкуренції між
положеннями частини другої статті
99 Кодексу адміністративного судочинства України і нормами статей 5

та 15 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» судам слід враховувати приписи частини третьої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України.
Остання передбачає, що для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші
строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів.
Виходячи з наведеної норми Кодексу адміністративного судочинства України, строки звернення з адміністративним позовом та порядок
їх обчислення можуть встановлюва-
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тися також іншими законами, в тому
числі Законом України «Про порядок
погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Таким чином, строк звернення
платника податків з позовом до адміністративного суду щодо оскарження рішення контролюючого органу про нарахування податкового
зобов'язання визначається на підставі норм статей 5 та 15 Закону
України «Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і становить 1
095 днів з моменту отримання відповідного податкового повідомлення. При цьому наслідки пропущення
зазначеного строку регулюються
статтею 100 Кодексу адміністративного судочинства України.

Щодо обов'язковості направлення
податкових вимог на адресу платника податків поштою за наявності
акта про відсутність платника податків за юридичною адресою (місцем
реєстрації) та акта розміщення податкової вимоги на дошці поштових
оголошень у зв'язку з неможливістю
вручення
Вищий адміністративний суд
України листом від 30.11.2009 р. №
1619/10/13-09 «Щодо застосування норм матеріального права».
Відповідно до підпункту 6.2.4
пункту 6.2 статті 6 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» (далі — Закон) податкова
вимога вважається надісланою
(врученою) юридичній особі, якщо її
передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про
вручення.
Податкова вимога вважається
надісланою (врученою) фізичній
особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному
представникові чи надіслано листом
на її адресу за місцем проживання
або останнього відомого місця її
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знаходження із повідомленням про
вручення.
У такому самому порядку надсилаються податкові повідомлення.
У разі коли податковий орган або
пошта не може вручити платнику
податків податкове повідомлення
або податкові вимоги у зв’язку з
незнаходженням посадових осіб, їх
відмовою прийняти податкове повідомлення або податкову вимогу,
незнаходженням фактичного місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, податковий орган розміщує податкове повідомлення або податкові вимоги на дошці
податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля
входу до приміщення податкового
органу. При цьому день розміщення
такої податкової вимоги вважається
днем її вручення.
Із наведених норм випливає, що
Законом передбачено альтернативний порядок надіслання платнику
податків податкових вимог: або вручення такої вимоги під розписку
платнику податків чи його уповноваженій особі, або надіслання податкової вимоги листом із повідомленням про вручення. Зазначене підтверджується вживанням сполучників «або» та «чи» у диспозиціях норм,
що містяться в абзацах першому та
другому підпункту 6.2.4 пункту 6.2
ст. 6 Закону. За умови вчинення
контролюючим органом хоча б однієї з вищенаведених дій податкова
вимога вважається надісланою
(врученою) платникові податків.
При цьому альтернативність передбачених Законом способів надіслання передбачає можливість застосування контролюючим органом
того чи іншого способу надіслання
за власним вибором. Обов'язкового
використання одночасно чи послідовно обох способів надіслання податкових вимог законодавством не
передбачено.
Водночас Законом установлені
спеціальні правові наслідки неможливості вручення податкової вимоги
платнику податків або податковим
органом (у разі використання такого способу надіслання податкової
вимоги як її безпосереднє вручення
платнику податків), або поштою (в

разі використання надіслання податкової вимоги шляхом надіслання
листа із повідомленням про вручення).
Порядок підтвердження обставин неможливості вручення податкової вимоги, за наявності яких ця
вимога підлягає розміщенню на
дошці податкових оголошень, встановлений пунктом 5.8 Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від
03.07.2001 № 266.
Відповідно до зазначеної норми
Порядку, якщо податковий орган
або пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу у зв'язку з такими випадками: 1) незнаходженням посадових осіб; 2) їх відмовою прийняти податкову вимогу; 3)
незнаходженням фактичного місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, то працівник
структурного підрозділу, до функцій
якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, у день повернення не врученої податкової
вимоги розміщує її на дошці податкових оголошень (повідомлень).
День розміщення податкової
вимоги на дошці податкових оголошень (повідомлень) вважається
днем вручення податкової вимоги.
У той самий день працівник структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції, повідомляє
про неможливість вручення податкової вимоги відповідного працівника підрозділу стягнення податкового
боргу.
У разі невручення податкової
вимоги (випадки 1, 2), у той самий
день працівник підрозділу стягнення
податкового боргу складає акт
(довільної форми) із зазначенням
причин невручення.
У разі незнаходження фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків (випадок
3) працівник підрозділу стягнення
податкового боргу в триденний термін здійснює перевірку місцезнаходження (місця проживання) платника податків та складає акт перевірки
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місцезнаходження платника податків у трьох екземплярах. Якщо за
результатами перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків не встановлено, друга
податкова вимога разом із третім
екземпляром акта підрозділом стягнення податкового боргу передаються структурному підрозділу, до
функцій якого належить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції,
для розміщення їх на дошці податкових оголошень (повідомлень).
Виходячи з наведеного, обставини, що унеможливлюють вручення
податкової вимоги платникові податків, повинні підтверджуватися: 1)
або актом довільної форми, що
складається в день повернення по-
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даткової вимоги у зв'язку з незнаходженням посадових осіб або їх відмовою прийняти податкову вимогу;
2) або актом перевірки місцезнаходження (проживання) платника податків, який складається в разі незнаходження фактичного місцезнаходження платника податків.
У разі дотримання вищенаведеного порядку та за наявності зазначених актів розміщення податковим
органом податкової вимоги на дошці податкових оголошень відповідає
приписам чинного законодавства.
День розміщення податкової вимоги на дошці податкових оголошень
(повідомлень) вважається днем вручення податкової вимоги платнику
податків. При цьому додаткового

направлення поштою не врученої
податкової вимоги на адресу платника податків не вимагається.
Разом із тим, судам під час розв'язання відповідної категорії спорів
слід ураховувати, що лише розміщення податкової вимоги на дошці
податкових оголошень не може вважатися беззаперечним підтвердженням факту вручення податкової вимоги платникові податків у тому разі, якщо обставини справи вказують
на невжиття податковим органом
усіх заходів, які він повинен був
здійснити для вручення податкової
вимоги, зокрема, у разі встановлення іншого місцезнаходження платника податків, про яке податковий
орган знав або міг дізнатися тощо.
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ЕКСПЕРТ РУБРИКИ
«Бухгалтерія й кадри»

Актуально про відпустки
Продовження.
Початок читайте у «Віснику кредитної кооперації» № 2
за березень — квітень та № 3 за червень — липень 2010 року.

СУМІСНИКИ

Віталіна КУЦИБА,
заступник голови правління
Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»

«Неосновний» характер роботи
не обмежує сумісника в його трудових правах і соціальних гарантіях.
Порядок надання щорічних відпусток встановлено ст. 10 Закону
про відпустки.
Пунктом 6 частини сьомої зазначеної статті передбачено особливість щодо надання сумісникам щорічної відпустки повної тривалості до
настання шестимісячного терміну
безперервної роботи в перший рік
роботи на даному підприємстві за
бажанням працівника одночасно з
відпусткою за основним місцем
роботи.
Також на строк до закінчення
відпустки по основному місцю роботи, якщо його тривалість перевищує
тривалість відпустки за сумісництвом, сумісникові може надаватися
відпустка без збереження зарплати
(ст. 25 Закону про відпустки).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Законом не передбачено надання
суміснику щорічних відпусток
одночасно з щорічною відпусткою
за основним місцем роботи
в наступні роки роботи
за сумісництвом (крім працівників
державних підприємств, установ і
організацій).

Свої питання до нашого експерта
надсилайте на адресу редакції:
visnyk@pzv.net.ua
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При цьому зазначимо, що Законом про відпустки не передбачено
і будь-яких винятків щодо включення сумісників до графіку відпусток.
Отже, сумісники мають включатися до графіку відпусток, як і будьякі інші категорії працівників
(детально про графік відпусток
йшлося у «Віснику кредитної кооперації» № 2 за березень — квітень
2010 року).

НОРМАТИВНА БАЗА
 КЗпП — Кодекс законів про
працю України від 10.12.71
р.
 Закон про відпустки — Закон
України «Про відпустки» від
15.11.96 р.
№ 504/96-ВР.
 Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р.
№ 2240-III.
 Закон № 2811 — Закон України «Про державну допомогу
сім'ям
з дітьми» від 21.11.92 р., №
2811-XII.
 Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний
захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
від 28.02.91 р. № 796.

СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ
На період перебування в соціальній відпустці за працівником зберігається місце роботи, не переривається загальний стаж і стаж роботи за фахом. Крім того, час знаходження в соціальній відпустці, окрім
відпустки по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку,
включається в стаж для визначення
права на щорічну відпустку.
Відпустка в зв’язку з вагітністю та
пологами
Вагітній жінці, яка працює офіційно, надається оплачувана відпустка
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по вагітності та пологах, що компенсує втрату зарплати за цей період.
Підставою для відпустки є лист
тимчасової непрацездатності із жіночої консультації.
Відповідно до ст. 17 Закону про
відпустки жінці надається відпустка
по вагітності та пологах тривалістю
126 календарних днів (70 до пологів
і 56 — після).
У разі народження двох і більше
дітей, або будь-яких ускладнень при
пологах відпустка збільшується до
140 днів (70 — до і 70 після пологів).
Додатковий лист непрацездатності
на чотирнадцять календарних днів у
такому випадку видається за місцем
спостереження вагітної жінки, на
підставі запису в історії пологів та в
обмінній картці вагітної, засвідченої
підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбулися пологи.
Весь цей час проводиться виплата допомоги в повному обсязі за
рахунок коштів Фонду страхування в
розмірі 100 % середньої заробітної
плати незалежно від страхового стажу в порядку, передбаченому ст. 38
Закону № 2240.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Продовження відпустки по вагітності
й пологах на кількість святкових
і неробочих днів законодавством
не передбачено. Також даний вид
відпустки не підлягає переносу та
продовженню на умовах,
передбачених ст. 11 Закону
про відпустки.

Відпустка по вагітності та пологах
надається в повному обсязі незалежно від того, коли саме народилася
дитина. Тобто, якщо до пологів майбутня мама не витратила 70 належних днів, їх залишок переноситься
на післяпологовий період. Якщо жінка відноситься до 1—4-ої категорії
постраждалих при аварії на Чорнобильській АЕС, то вона має право
отримати лікарняний лист на 180
днів (90 до пологів і 90 — після).
Для того щоб почати відпустку в
період до пологів, жінці потрібно
перебувати на обліку в жіночій кон-
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сультації чи поліклініці. Інакше вона
отримує лікарняний лист з дня пологів: 56 днів у звичайному випадку;
70 днів при народженні кількох дітей, передчасних пологів або виниклих ускладнень, і 90 днів, якщо мама відноситься до 1—4-ої категорії
постраждалих від аварії на ЧАЕС.
Допомога виплачується по основному місцю роботи в рахунок сплачених застрахованими особами
страхових внесків. Страхові внески
та ПДФО на суми допомоги не нараховуються та не утримуються. При
цьому одночасна виплата заробітної
плати та допомоги по вагітності й
пологах не передбачена. Тобто за
дні, в які працівниця продовжувала
працювати, незважаючи на оформлений листок непрацездатності, їй
виплачується тільки заробітна плата,
а допомога виплачується за дні фактично використаної відпустки.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Особливістю відпустки по вагітності
і пологах є те, що за бажанням жінки
до неї можуть бути приєднані
щорічна основна і додаткова
відпустки в повному об'ємі
незалежно від фактично
відпрацьованого часу за рік.
Єдина необхідна умова для цього —
стаж роботи в поточному робочому
році, за який береться відпустка,
повинен складати як мінімум 1 день.

Відпустка по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
По закінченню відпустки по вагітності та пологах, молода мама може
вийти на роботу або піти у відпустку
по догляду за дитиною. Під час перебування в цій відпустці органами
соціального захисту населення за
місцем проживання батьків призначається і виплачується допомога по
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (ст. 5 Закону
№ 2811).
Основою для виплати допомоги
є копія наказу (розпорядження)
керівника про надання цієї відпустки. Підприємства, установи та
організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частко-

во оплачувану відпустку та відпустку
без збереження заробітної плати
для догляду за дитиною більшої тривалості.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Відпустка по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
не надається, якщо дитина
перебуває на державному
утриманні.

У разі, якщо дитина потребує
домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до
досягнення дитиною шестирічного
віку.
Відповідно до ст. 184 КЗпП України звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести
років — ст. 179 КЗпП України ), одиноких матерів при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років або
дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли
допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Особливістю відпустки для догляду
за дитиною є те, що даною відпусткою можуть скористатися повністю
або частинами також батько дитини,
баба, дід чи інші родичі, які фактично
доглядають за дитиною
(ст. 179 КЗпП).

Відпустка по догляду за дитиною
надається на підставі наступних документів: заяви працівниці, копії
свідоцтва про народження дитини.
Якщо відпустка надається не
матері, а іншим родичам, то додатково подаються:
 документи, що підтверджують
споріднення;
 довідка з роботи матері
про те, що вона вийшла на
роботу;
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 довідка про припинення виплати матері допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Знаходячись в такій відпустці,
працівниця має право працювати
на умовах неповного робочого дня
або вдома. При цьому:
 виплата допомоги працівниці
не припиняється;
 неважливо, на якому саме
підприємстві працівниця працює на умовах неповного
робочого дня - на тому, на
якому їй надана така відпустка, або на будь-кому іншому;
 час перебування в такій відпустці зараховується до стажу, що надає право на щорічну відпустку;
 листок непрацездатності оплачується на загальних підставах (ч. 5 ст. 35 Закону
№ 2240);
 втрачаються підстави для
надання іншим родичам відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Крім того, відпустка по догляду
за дитиною може бути у будь-який
момент перервана за бажанням
особи, що в ній знаходиться (на підставі відповідної заяви), і у будьякий момент відновлена (до досягнення дитиною трирічного віку).
Відпустка може бути перервана
у зв'язку з бажанням працівниці
вийти на роботу або піти, наприклад, в навчальну відпустку, причому в такому випадку кредитна спілка зобов'язана надати працівниці
таке право.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Надання щорічної відпустки під час
перебування працівниці у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку є неправомірним. Виняток становлять випадки,
коли працівниця працює на умовах
неповного робочого дня або вдома -

тоді у неї виникає право на щорічну
відпустку. Відпустка по догляду за
дитиною надається тільки одна, незалежно від того, скільки в сім'ї дітей у
віці до трьох років (див. лист Мінпраці від 10.01.2008 р. № 1/13/11608). Допомога же виплачується на
кожну дитину незалежно від кількості
народжених дітей (ст. 15 Закону
№ 2811).

У день, коли дитині виповнюється три роки, працівник втрачає право на відпустку, відповідно, наступний робочий день є датою виходу
його на роботу.
Додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей
Право на додаткову відпустку
працівникам, що мають дітей, гарантовано ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки. Надається вона
наступним категоріям працівників:
1) жінці, що має двох або більше
дітей у віці до 15 років;
2) жінці, що має дитину-інваліда;
3) жінці, що усиновила дитину;
4) одинокій матері;
5) батьку, який виховує дитину
без матері (у тому числі й у
разі тривалого перебування
матері
в лікувальному закладі);
6) особі, що взяла дитину під опіку;
7) одному з прийомних батьків.
Тривалість такої додаткової відпустки складає 10 календарних днів
без урахування святкових і неробочих днів. За наявності двох і більше
підстав для надання вказаної відпустки її тривалість підсумовується, але
не може перевищувати 17 календарних днів.
Цей вид відпустки підлягає перенесенню і продовженню відповідно
до вимог ст. 11 Закону про відпустки. Крім того, додаткова відпустка
працівникам, що мають дітей, надається в будь-який час впродовж календарного року незалежно від кіль-

кості відпрацьованого часу за цей
рік.
Оскільки зазначена відпустка є
соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних, то в ситуації,
коли дитина в поточному році досягає повноліття, відпустка за цей рік
все одно надається в повному об’ємі, незалежно відпрацьованого часу
і дати народження дитини (див. лист
Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13). В рівній мірі це стосується і додаткової відпустки матері
двох дітей у віці до 15 років.
Якщо працівник, який має право
на соціальну відпустку, з якихось
причин не скористався цим правом
у році досягнення дитиною певного
віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю
відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути
виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено ст. 24 Закону про відпустки.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Законодавством не передбачено
строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну
відпустку працівників, які мають
дітей.

Наприклад, якщо одинока мати,
яка сама виховує дитину, не користувалася зазначеною соціальною
відпусткою з 2004 р., вона має на
неї право: тривалістю 71 календарних днів з 2004 по 2009 рік та тривалістю 10 календарних днів з 2010
року до досягнення дитиною повноліття.
Підставою для надання додаткової соціальної відпустки є заява працівника, а також підтверджувальні
документи. Залежно від категорії
працівника, що претендує на відпустку, такими документами можуть
бути: копія свідоцтва про народження дитини, копії документів, що підтверджують інвалідність дитини, рі-

1 Враховуючи, що нормативно-правові акти не мають зворотної дії, тривалість невикористаних соціальних додаткових відпусток
працівникам, які мають дітей, за минулі роки, має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час
(Лист Мінпраці від 19.02.2010 р. № 48/13/116-10).
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шення суду про усиновлення або рішення відповідних органів опіки і т. д. Для підтвердження статусу одинокої матері
надаються наступні документи (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Статус

Необхідні документи

Жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або
запис про батька зроблено за вказівкою матері

• копія свідоцтва про народження дитини;
• довідка органів РАЦСу про підстави внесення в книгу реєстрації народжень відомостей про батька дитини

Вдова

• копія свідоцтва про народження дитини;
• копія свідоцтва про шлюб;
• копія свідоцтва про смерть чоловіка

Жінка, яка виховує дитину без батька:
• розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, якщо
батько не проживає з дитиною

• копія свідоцтва про народження дитини;
• копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
• документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини*

• Жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком
не усиновлена

• довідка органів РАЦСу про те, що дитина не усиновлена новим чоловіком;
• документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини *

*

Такими документами, зокрема, можуть бути:






рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини;
ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
акт, складений соціальнопобутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;



довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере
участі в батьківських зборах) тощо.
Пред'явлення лише копії свідоцтва про розірвання шлюбу та довідки із ЖЕКу про реєстрацію місця проживання не дає достатніх підстав стверджувати, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Розрахунок сум відпускних за час
знаходження в додатковій відпустці
працівникам, що мають дітей, здійснюється аналогічно розрахунку відпускних за щорічні відпустки (ст. 21
Закону про відпустки).
У разі звільнення працівника
йому виплачується компенсація за
усі дні такої невикористаної відпустки за увесь відпрацьований час без
урахування терміну давності.

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ
«ЧОРНОБИЛЬЦЯМ»
Працівникам, що працюють
(перебувають у відрядженні) на територіях радіологічного забруднення, Законом № 796 збільшено три-

валість щорічної основної відпустки,
на яку поширюються всі норми Закону про відпустки, зокрема щодо
порядку надання, поділу на частини,
перенесення на інший період, виплати грошової компенсації у разі
звільнення та ін. Однак, право на
отримання додаткової відпустки із
збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних)2
днів на рік мають тільки громадяни,
віднесені до першої та другої категорії осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (п. 22
ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону № 796).
Додаткові відпустки «чорнобильцям», як і додаткові відпустки
працівникам, що мають дітей, надаються на календарний рік.
Тобто прийнятий на роботу працівник, який належить до першої
або другої категорії осіб, що постра-

ждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, має право отримати
додаткову відпустку із збереженням
заробітної плати строком 16 календарних днів навіть в перший місяць
роботи. Проте, однією з особливостей цього виду відпусток є те, що
вони повинні бути використані протягом календарного року і їх перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено.
Але у випадку, коли працівник
звертається за наданням додаткової
відпустки повної тривалості в кінці
календарного року і частина її припадає на наступний рік, це вважатиметься відпусткою за рік попередній. Тобто у наступному році працівник матиме право на відпустку повної тривалості (роз’яснення з цього
приводу наведені у листі Мінпраці

2 Щодо розрахунку тривалості відпустки «чорнобильцям» саме в календарних днях Мінпраці було надано роз’яснення у листі
від 14.06.2006 р. № 206/13/116-06 та листі від 19.06.2007 р. № 195/13/116-07.
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від 14.06.2006 р. № 206/13/11606).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Тривалість таких додаткових відпусток не збільшується на кількість святкових та неробочих днів, що припадають на час вищезазначених відпусток. Також Законом про відпустки
не передбачено і перенесення на
інший період або продовження додаткової відпустки, що надається працівникам-«чорнобильцям», в разі їх
тимчасової непрацездатності, засвідченої у встановленому порядку, під
час такої відпустки.

Оплату додаткових відпусток працівникам-«чорнобильцям» кредитна
спілка проводить за рахунок власних коштів відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
08.02.95 р. № 100. В подальшому
понесені витрати спілці відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення за рахунок
коштів Державного бюджету згідно з
вимогами «Порядку використання
коштів Державного бюджету України на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.09.2005 р.
№ 936.
При цьому зазначимо, що кредитній спілці потрібно зареєструватись
уповноваженим органом, для чого
не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року подати
відомості про спілку з визначенням
кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та
допомоги певних видів за формою,
затвердженою Мінпраці.
Також зазначимо, що додаткова
відпустка, встановлена п. 22 ст. 20
та п. 1 ст. 21 Закону № 796, не під-
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лягає грошовій компенсації, враховуючи, що ст. 24 Закону про відпустки передбачено надання при звільненні грошової компенсації тільки
за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Також немає підстав надавати таку відпустку
на роботі за сумісництвом.
І наостанок — додаткова відпустка для громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлена законом і є гарантованою державою пільгою, тобто
надання її обов'язкове.

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Основним нормативним документом, що встановлює порядок надання відпустки без збереження
заробітної плати, є Закон про відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати часто ще називають
додатковими, оскільки вони надаються окрім щорічної оплачуваної
відпустки. Неофіційно їх називають
«відпустками за свій рахунок».
Відносно цього виду відпусток
необхідно керуватися наступними
основними правилами:
 відпустка надається без збереження заробітної плати;
 час перебування в таких відпустках зараховується в стаж
роботи, що надає право на
щорічну основну відпустку;
 під час відпустки за працівником зберігається місце роботи (посада). Це означає, що в
період відпустки його не можна звільнити за ініціативою
працедавця (за винятком випадків повної ліквідації організації) або перевести на іншу
роботу, а після виходу з відпустки він повинен отримувати
ту ж заробітну плату, що і до
відпустки;
 невикористана відпустка на
наступний рік (роки) не переноситься, оскільки надається
в календарному році.

Законодавець чітко регламентує
сам порядок надання відпустки за
свій рахунок. Виходячи із змісту ст.
84 КЗпП і ст.25, 26 Закону про відпустки, відпустку без збереження
заробітної плати можна розділити на
два види:
 відпустка, що надається працівникові в обов'язковому
порядку (ст.25 Закону про
відпустки);
 відпустка, що надається за
угодою сторін, тобто за угодою між працедавцем і працівником (ст.26 Закону про
відпустки).
Відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникові в обов'язковому порядку
Тривалість відпустки без збереження заробітної плати, що надається в обов'язковому порядку, залежить від конкретних обставин, у
зв'язку з якими працівникові надається така відпустка, і складає від 3
до 60 календарних днів. У разі потреби догляду за дитиною відповідно
до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки тривалість обмежується тільки
досягненням дитиною 6-річного (16річного) віку (детально про види та
тривалість відпусток без збереження заробітної плати див. у Додатку
до «Вісника кредитної кооперації»
№ 4 (13) за липень — серпень 2009
року)
Працівник за бажання і при виникненні у нього права на відпустку
без збереження заробітної плати
відповідно до ст. 25 Закону про відпустки подає працедавцеві відповідну заяву. Додатково до заяви необхідно додати копії документів, що
підтверджують наявність права на
відпустку. Наприклад, якщо працівникові потрібна додаткова відпустка
без збереження заробітної плати
для завершення санаторно-курортного лікування, таким документом
буде медичний висновок; для працівника, дружина якого знаходиться
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в післяпологовій відпустці, — свідоцтво про народження дитини і свідоцтво про шлюб; для ветеранів праці — відповідне
посвідчення і т. д.
На підставі заяви і підтверджувальних документів керівник видає наказ про надання працівникові відпустки без
збереження заробітної плати.

Кредитна спілка «Нова»
НАКАЗ
м. Київ

20.08.2010 р.

Приклад 1
№ 75-к

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Кравченко С.А.
НАКАЗУЮ:
Надати Кравченко Соломії Антонівні, інспектору кредитному Чернігівського відділення, відпустку без збереження заробітної плати (як матері, що має двох дітей у віці до 15 років) тривалістю
14 днів з 25.08.2010 по 07.09.2010 включно.
Підстави:

1. Заява Кравченко С.А. від 18.08.2010 р.
2. Копії свідоцтв про народження дітей: серія БК-2 № 111111 від 02.05.97 р.,
серія БК-2 № 222222 від 24.02.99 р.

Голова правління

Іванов

І.І.Іванов

З наказом ознайомлена:
______________
(підпис та дата ознайомлення)

Дата, з якої починається відпустка, визначається в кожному випадку
індивідуально. Виходячи з вимог
законодавства і фактичних обставин, можливі три варіанти:
1) за бажанням працівника особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною (п. 22
ст. 16 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
2) з дня, про який просить працівник, у межах періоду обставин,
які дають право на відпустку без
збереження заробітної плати, відпустка надається у випадку:
 перебування дружини в післяпологовій відпустці;
 якщо дитина віком до шести
років потребує постійного домашнього догляду;
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одруження;
смерті родичів;
догляду за хворим родичем;
завершення
санаторнокурортного лікування;
 допущення до вступних іспитів
в аспірантуру і навчання в
аспірантурі;
 якщо діти у віці до 18 років
вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій
місцевості. За наявності двох
або більше дітей зазначеного
віку така відпустка надається
окремо для супроводження
кожної дитини і т.і.
3) у всіх інших випадках час відпустки без збереження заробітної
плати має бути погоджений з працедавцем.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Якщо працівник має право
на одержання відпустки без
збереження заробітної плати
з кількох підстав, використання
відпустки з однієї із підстав
не перешкоджає використанню
відпустки з інших підстав.

За порушення норм трудового
законодавства відповідальність несуть як працедавець, так і працівник. Як випливає з вищевикладеного, вихід працівника у відпустку без
попереднього узгодження з керівником підприємства, тобто самовільний вихід у відпустку, є порушенням
трудового законодавства, що може
бути основою для звільнення працівника за ініціативою працедавця

«Вісник кредитної кооперації»

БУХГАЛТЕРІЯ Й КАДРИ
згідно п. 4 ст.40 КЗпП, тобто за прогул без поважних причин.
Однак, в свою чергу і ненадання
працедавцем передбачених чинним
законодавством відпусток без збереження заробітної плати або надання їх з порушенням встановленого порядку є порушенням трудового законодавства і спричиняє за
собою настання адміністративної
або карної відповідальності. Причому у кожному конкретному випадку
міра відповідальності визначається
індивідуально з урахуванням фактичних обставин самого порушення.
Відпустки без збереження зарплати,
що надаються за згодою сторін
Згідно із ст. 26 Закону про відпустки за сімейними обставинами і з
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інших причин працівникові може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і
працедавцем, але не більше 15 календарних днів на рік, при цьому
невикористана відпустка не підлягає
перенесенню на наступний рік.
Відносно надання відпустки за
угодою працівника і працедавця
особливу увагу необхідно звернути
на те, що таку відпустку працедавець має право надати працівникові, але не зобов'язаний.
На жаль, трудове законодавство
не дає визначення поняття «поважні
причини».
Це означає, що працедавцеві
надано право самому оцінювати, чи
є причина, зазначена працівником

в заяві на відпустку, поважною, хоча при цьому надавати підтверджувальні документи не потрібно.
На підставі заяви керівник складає наказ на відпустку з вказівкою
обов'язкових реквізитів і підстав для
надання працівникові відпустки без
збереження зарплати за погодженням сторін.
Дата початку відпустки визначається керівником з урахуванням
побажань працівника.
Працівник може використовувати її частинами з обмеженням сумарної тривалості відпустки 15календарними днями на рік.

Віталіна КУЦИБА
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Матеріальна відповідальність
Питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору виникають у кожній кредитній спілці: які види
матеріальної відповідальності існують, з ким укладається договір про повну матеріальну відповідальність, як покласти
виконання обов’язків матеріально-відповідальної особи на іншого працівника. Розгляду цих питань і присвячено цю
статтю.

ПОНЯТТЯ Й ВИДИ
МАТЕРІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Матеріальна
відповідальність
працівника становить собою обов’язок однієї сторони трудового договору (працівника) відшкодувати іншій
стороні (власнику або уповноваженому ним органу) шкоду, заподіяну
внаслідок винного, протиправного
невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі й порядку. За загальним правилом, за шкоду, заподіяну підприємству, установі,
організації при виконанні трудових
обов’язків, працівники, з вини яких
заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої
дійсної шкоди, але не більше свого
середнього місячного заробітку (ст.
132 КЗпП України). До речі, слова
«працівники несуть матеріальну відповідальність», на думку Мінпраці,
означають, що матеріальна відповідальність може бути покладена на
будь-якого працівника, який уклав
трудовий договір з підприємством
(лист від 18 жовтня 2007 року
№ 255/06/187-07).
Законодавством визначено два
види матеріальної відповідальності
працівника, це:
 обмежена матеріальна відповідальність;
 повна матеріальна відповідальність.
Відповідно до ст. 133 КЗпП
обмежену матеріальну відповідальність несуть:
 працівники — за зіпсуття або
знищення через недбалість
матеріалів, напівфабрикатів,
виробів (продукції), в тому
числі при їх виготовленні, — у
розмірі заподіяної з їх вини
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НОРМАТИВНА БАЗА
 КЗпП — Кодекс Законів України про працю вiд 10.12.71 р.
 Порядок № 116 — Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.96 р. № 116.
 Інструкція № 69 — Наказ Міністерства фінансів України «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 11.08.94 р. № 69.

шкоди, але не більше свого
середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів,
вимірювальних
приладів, спеціального одягу й
інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
 керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях
та їх заступники — у розмірі
заподіяної з їх вини шкоди,
але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо
шкоду підприємству, установі,
організації заподіяно зайвими
грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і
зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних
заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної
продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних
цінностей.

Обмежену матеріальну відповідальність не можна визначити як
неповну чи часткову, оскільки при
заподіянні шкоди меншого розміру,
ніж середня заробітна плата працівника, останній нестиме відповідальність у повному розмірі шкоди. Розмір відшкодування не визначатиметься часткою заподіяної шкоди, а
залежатиме від розміру середньої
місячної заробітної плати працівника.
Матеріальна
відповідальність
понад середній місячний заробіток
допускається лише у випадках, прямо вказаних у законодавстві. Так
відповідно до ст. 134 КЗпП працівники несуть повну матеріальну відповідальність у розмірі шкоди, заподіяної з їхньої вини підприємству,
установі, організації, у випадках,
коли:
 між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до ст. 1351
КЗпП укладено письмовий
договір про взяття на себе
працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна
та інших цінностей, переданих йому для зберігання або
для інших цілей;
 майно та інші цінності були
одержані працівником під звіт
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за разовою довіреністю або
за іншими разовими документами;
 шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь,
переслідуваних у кримінальному порядку;
 шкоди завдано працівником,
який був у нетверезому стані;
 шкоди завдано недостачею,
умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів,
напівфабрикатів, виробів
(продукції), в тому числі при їх
виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
 відповідно до законодавства
на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових
обов'язків;
 шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;
 службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу
роботу;
 керівник підприємства, установи, організації всіх форм
власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати
понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій
за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи
державної форми власності
не мають заборгованості перед цим підприємством.
Слід зазначити, що тягар доведення наявності підстав й умов матеріальної відповідальності працівника лежить на власникові або уповноваженому ним органу (ст. 138
КЗпП).
На практиці більшість випадків
притягнення працівників до повної
матеріальної відповідальності виниЧервень — серпень 2010
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кає саме на підставі укладених між
роботодавцем і працівником письмових договорів про повну матеріальну відповідальність. Порядок укладення таких договорів регламентується ст. 1351 КЗпП.
Згідно із зазначеними правовими нормами, письмові договори
про повну матеріальну відповідальність можуть укладатись підприємством з працівником, який досяг вісімнадцятирічного віку та займає
посаду або виконує роботу, безпосередньо пов’язану із зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском),
перевезенням або застосуванням у
процесі виробництва переданих
йому матеріальних цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність було
затверджено ще за часів СРСР і діє
до цього часу. Ці нормативи були
прийняті й введені в дію спільною
Постановою Державного комітету
ради міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату всесоюзної центральної ради профспілок №
447/24 від 28.12.77 р. (далі — Перелік № 447/24).
Затверджений
вищевказаною
Постановою Перелік дозволяє укладати договори про повну матеріальну відповідальність з робітниками,
що займають наступні посади або
виконують такі роботи:
ПОСАДИ:
 Завідуючі касами; коморами
цінностей; схову; складами і їх
заступники.
 Старші контролери-касири і
старші
контролери-касири;
контролери і контролери; старші касири і касири; а також
інші працівники, що виконують обов’язки касирів.
 Завідуючі ощадними касами
першого розряду і операційними частинами центральних
ощадних кас; начальники відділів, старші інспектори і інспектори відділів по перевірці
і знищенню погашених цінних
паперів
республіканських
головних управлінь і управлінь ощадних кас; старші експерти і експерти; старші інспектори і інспектори респуб-














ліканських головних управлінь
ощадних кас, здійснюючу експертизу і оплату квитків грошово-речових лотерей, що
виграли; головні експерти,
старші експерти і експерти,
старші інспектора й інспектора відділу експертизи цінних
паперів; старшого інспектора
і інспектора депозитного відділу.
Завідуючі (директори за відсутності завідуючих відділами і
секціями) магазинами і їх
заступники; завідуючі закупівельних пунктів; завідуючі
товарними секціями (відділами), відділами замовлень
магазинів і їх заступники; начальники цехів і ділянок підприємств торгівлі і їх заступники.
Начальники товарних і товаро-перевалочних ділянок; старші товарознавці і товарознавці, безпосередньо обслуговуючі матеріальні цінності.
Завідуючі
підприємствами
громадського харчування і їх
заступники; завідуючі виробництвом, начальники цехів
(ділянок) і їх заступники, старші адміністратори і адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування.
Завідуючі заготовчими пунктами; завідуючі сепараторними відділеннями.
Завідуючі аптечними установами і їх заступники; завідуючі відділами аптечних установ
і їх заступники; завідуючі аптечними пунктами першої
групи;
провізори-технологи
(рецептарі-контролери), фармацевти (ручністи); старші
медичні сестри структурних
підрозділів установ охорони
здоров'я.
Завідуючі господарством і
коменданти будівель, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей.
Агенти по постачанню; експедитори по перевезенню вантажів; інкасатори.
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РОБОТИ:
 Роботи по прийманню від
населення всіх видів платежів
і виплаті грошей через касу.
 Роботи по обслуговуванню
торгових і грошових автоматів.
 Роботи по прийманню на зберігання, обробці, зберіганню,
відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготовчих
(приймальних) пунктах, товарних і товаро-перевалочних
ділянках, камерах схову, коморах і гардеробах; по видачі
(прийому) матеріальних цінностей особам, що знаходяться в лікувально-профілактичних і санаторно-курортних
установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку,
готелях, гуртожитках, кімнатах
відпочинку, на транспорті, в
дитячих установах, спортивнооздоровчих і туристських організаціях, піонерських таборах, а також пасажирам всіх
видів транспорту; по екіпіровці пасажирських судів, вагонів і літаків.
 Роботи по прийманню від
населення предметів культурно-побутового призначення і
інших матеріальних цінностей
на зберігання, в ремонт і для
виконання інших операцій,
пов'язаних з виготовленням,
відновленням або поліпшенням якості цих предметів
(цінностей), їх зберіганню,
виконанню інших операцій з
ними, по видачі на прокат
населенню предметів культурно-побутового призначення.
 Роботи з продажу (відпуску)
товарів (продукції), їх підготовці до продажу незалежно від
форм торгівлі і профілю підприємства (організації). Роботи
по прийманню і обробці для
доставки (супроводу) вантажу,
багажу, поштових відправлень і інших матеріальних і
грошових цінностей, їх доставці (супроводу), видачі (здачі).
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Роботи по купівлі, продажу,
обміну, перевезенню, доставці, пересилці, зберіганню,
обробці і застосуванню в процесі виробництва дорогоцінних металів, коштовних каменів, синтетичного корунду і
виробів з них.
Слід зазначити, що укладення
договорів про повну матеріальну
відповідальність з працівниками,
посади (або виконувані роботи)
яких не входять до вищезазначеного переліку, не є правомірним і такий договір може бути визнаний
недійсним у судовому порядку. Прикладами таких судових рішень можуть бути, зокрема, Ухвала ВСУ від
27 грудня 2006 р. (рішення № 368544), Ухвала ВСУ від 14 березня
2007 р. (рішення № 655692), та ін.
На це зауважує і Мінпраці, виклавши основні постулати укладення
договорів про матеріальну відповідальність у листі від 27.05.2008 р.
№ 146/06/186-88, в якому, зокрема, зазначає, що договір про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися лише за
наявності одночасно двох умов:
1) наявність посади, яку працівник займає, або роботи, що він виконує, у Переліку № 447/24;
2) виконання обов'язків згідно з
посадою, виконання роботи за фахом має бути безпосередньо пов'язане зі збереженням, обробкою,
продажем (відпуском), перевезенням чи застосуванням в процесі
виробництва довірених працівникам цінностей.
Тобто, наявність посади або роботи в Переліку № 447/24 не дає
підстави для укладення договору
про повну матеріальну відповідальність, якщо у змісті трудової функції
працівника відсутні перелічені обов'язки.

ВІДПУСТКА
МАТЕРІАЛЬНОВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ
Виконання обов’язків матеріально-відповідального працівника, який
йде у відпустку, доручають іншому
працівникові.

Як
правило,
у
посадовій
(робочій) інструкції працівника містяться відомості про те, хто виконуватиме його обов’язки у разі тимчасової відсутності, зокрема відпустки,
хвороби тощо. При цьому важливо,
аби відповідні відомості були і в посадовій (робочій) інструкції працівника, який виконуватиме обов’язки.
У випадку відсутності такої інформації у посадовій (робочій) інструкції:
1. Визначаємо
працівника,
який виконуватиме обов’язки тимчасово відсутньої матеріально-відповідальної особи.
2. Отримуємо згоду працівника
на виконання додаткових
обов’язків.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Згідно зі ст. 31 КЗпП для виконання
працівником роботи, не обумовленої
трудовим договором, необхідно
отримати згоду працівника
на виконання додаткових обов’язків
за відповідну доплату, передбачену
колективним договором. При цьому,
зазначимо, що законодавством не
передбачено, в якій формі (усній або
письмовій) має бути оформлено таку
згоду. Але, зрозуміло, що у випадку
необхідності доведення отримання
такої згоди, наявність письмової
заяви працівника може стати
у нагоді.

3.

4.

5.

Наказом керівника покладаємо обов’язки тимчасово відсутньої матеріальновідпо-відальної особи на
іншого працівника (див.
Приклад 1 нижче).
Укладаємо договір про
повну матеріальну відповідальність з працівником,
який виконуватиме обов’язки тимчасово відсутньої матеріальновідповідальної особи.
Проводимо інвентаризацію матеріальних цінностей, що перебувають під
звітом матеріальновідповідальної особи.

«Вісник кредитної кооперації»

БУХГАЛТЕРІЯ Й КАДРИ

Приклад 1.
Кредитна спілка «Нова»
НАКАЗ
м. Київ

20.08.2010 р.

№ 71-к

Про покладання на Кривенко Н.І.
обов’язків тимчасово відсутнього
працівника
НАКАЗУЮ:
Покласти на Кривенко Надію Іванівну, бухгалтера Житомирського відділення, за її згоди, виконання обов’язків тимчасово відсутнього касира Житомирського відділення, без увільнення від
основної роботи, з повною матеріальною відповідальністю, на період з 02.09.2010 по 26.09.2010 включно, з доплатою пропорційно відпрацьованому часу в розмірі 50% місячної тарифної ставки касира.
Підстави: 1. Доповідна записка керівника Житомирського відділення Стеценка О.В. від
18.08.2010 р.
2. Заява Кривенко Н.І. від 18.08.2010 р.
3. Пункт 3 Додатку 5 «Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника» до колективного договору.
Голова правління

Іванов

І.І.Іванов

З наказом ознайомлена:
______________
(підпис та дата ознайомлення)

ЗВІЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ
Для осіб, визначених у Переліку
№ 447/24, існують особливі правила звільнення.
Так, зокрема, при зміні матеріально відповідальних осіб (на день
прийняття-передання справ) неодмінно проводиться інвентаризація
(підпункт в) пункту 3 Інструкції
№ 69).
Тому, якщо нового працівника,
який би виконував обов'язки матеріально відповідальної особи, не
прийнято, матеріальні цінності обов'язково передаються іншій особі.
Як правило, в такому випадку керівником установи видається наказ,
яким виконання обов'язків звільненої матеріально відповідальної особи тимчасово покладається на іншого працівника, з яким також необхідно укласти договір про повну ін-
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дивідуальну матеріальну відповідальність.
Цінності від матеріально відповідальної особи, що звільняється, новопризначеній передаються за інвентаризаційними описами, в яких
вони розписуються про здавання
цінностей та про їх отримання, відповідно.
При цьому можливе виявлення
за результатами інвентаризації
втрат, заподіяних крадіжкою, нестачею тощо.
У такому разі з винних осіб стягуються суми збитків, розмір яких визначається відповідно до Порядку №
116.
Якщо ж будуть виявлені нестачі
та втрати, які виникли внаслідок
зловживань, то відповідні матеріали
протягом п’яти днів після встановлення факту їх наявності мають бути
передані до слідчих органів, а на їх
суму подано цивільний позов.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Є неправомірним прийняття
інвентаризаційною комісією
матеріальних цінностей
на відповідальне зберігання
до працевлаштування нового
працівника і укладення з ним відповідного договору, оскільки члени
комісії є лише робочою групою
з перевірки наявності матеріальних
цінностей, а не матеріально
відповідальними особами.

Віталіна КУЦИБА
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УРЯД ОБІЦЯЄ
«НАЙНИЖЧІ В ЄВРОПІ ПОДАТКИ»
«Бі-Бі-Сі», Київ
3 вересня, 2010 p.
«Новий Податковий кодекс, який
уряд пропонуватиме на розгляд парламенту, забезпечить один із найпривабливіших інвестиційних режимів у Європі» — заявив прем’єрміністр Микола Азаров, представляючи черговий проект кодексу.
За словами прем’єра, у новому
проекті кодексу передбачається
зменшення кількості податків та
відсоткових ставок, спрощення їх
адміністрування: «Ми встановимо
низькі податки. Напевне, найнижчі
податки в Європі. Ми спростимо
саме адміністрування податків. Ми
створимо атмосферу довіри між
податковою службою, державою і
бізнесом, але при цьому ми чітко
кажемо, що ці зменшені податки
мають сплачувати всі. Ми говоримо
індивідуальним підприємцям, які
сплачують єдиний податок, — ми
вам довіряємо, ми не вимагаємо
від вас ніякої податкової звітності.
Малому бізнесу ми кажемо — податок на прибуток — нуль впродовж 5
років. Ми кажемо середньому і великому бізнесу — ми поступово починаємо знижувати податок на додану вартість для вас, і переходимо
на принцип автоматичного відшкодування ПДВ».
Водночас, уряд ініціює запровадження нових податків — на нерухомість і на банківські депозити. Утім,
як твердить прем’єр, ці податки стосуватимуться небагатьох українців.
«Ми встановимо низькі податки.
Напевне, найнижчі податки в Європі. Ми спростимо саме адміністрування податків. Ми створимо атмосферу довіри між податковою службою, державою та бізнесом, але
при цьому ми чітко кажемо, що ці
зменшені податки мають сплачувати всі», — Микола Азаров, прем’єрміністр України.
Так передбачається, що податок
на нерухомість платитимуть лише ті
мешканці міст, які мають квартиру
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площею понад 100 квадратних метрів, або ж мешканці сіл, які мають
будинок площею понад 200 квадратних метрів. За кожен квадратний
метр у таких помешканнях їхні власники платитимуть по 10 гривень.
Відтак, за словами Миколи Азарова,
цей новий податок не стосуватиметься 95 % населення України.
Крім того, уряд пропонує оподатковувати лише вклади, що перевищують 200 тисяч гривень, за ставкою
в 5 %. Кількість таких вкладників, за
даними прем’єра, є меншою за
10 % .
В урядовому проекті Податкового
кодексу передбачається повернення до прогресивного оподаткування
доходів громадян, — тепер ті, чиї
доходи перевищують 10 мінімальних зарплат, що на сьогодні становить 888 гривень, а від 1 жовтня
907 гривень, платитимуть не 15%, а
17% податку на дохід.
Із новацій нової редакції проекту
Податкового кодексу — запровадження нульової ставки податку для
кількох галузей. Наприклад, легка
промисловість буде звільнена від
сплати податку на прибуток на 10
років.
Звільнення від сплати податку на
доходи — на 5 років — отримають і
представники малого бізнесу.
Сам податок на прибуток передбачається поетапно знизити з нинішніх 25 до 16 % у 2014 році.
А от бізнес, пов’язаний із операціями із металобрухтом, зерновими,
технічними культурами та лісом,
юридичні, консультаційні, аудиторські послуги не будуть об’єктом стягування податку на додану вартість, а
сам ПДВ з 1 січня 2014 року становитиме 17 %. Крім того, пропонується відновити пеню, що держава має
сплачувати підприємцям, яким не
був вчасно відшкодований ПДВ. На
сьогодні, за даними президентської
адміністрації, неповернутий підприємцям ПДВ перевищує 23 млрд грн.
Проект нового Податкового кодексу має бути розглянуто Верховною

ЕКСПЕРТ РУБРИКИ

Яніна РУДА,

радник Правління
Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок

Радою серед першочергових на
черговій сесії, що має розпочатися
наступного тижня. Утім, перед літніми канікулами депутати вже схвалювали проект Податкового кодексу в
першому читанні. Проте він наразився на жорстку критику з боку біз-спільноти та експертів, а згодом
його скритикував і президент Віктор
Янукович, який заявив, що у такому
вигляді він не підпише Податковий
кодекс, і закликав експертів і представників бізнесу взяти участь у
створенні нової версії Податкового
бізнесу.
Депутат від БЮТ і голова комітету
Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя Королевська заявила, що чергова редакція Податкового кодексу готувалася, переважно, фахівцями Державної податкової адміністрації та Міністерства
фінансів, а пропозиції бізнесменів,
фактично, не враховувалися:
«До нас зверталися бізнесмени,
які на «круглих столах» намагалися
донести до представників влади свої
пропозиції з покращення проекту
Податкового кодексу, але їх навіть
не стали слухати. Допоки Податковий кодекс писатимуть представни-
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ки фіскальних органів, ігноруючи
думку підприємців, Україна не отримає прогресивного документу».
Пані Королевська також повідомила, що разом із депутатом від
НУНС і членом комітету з питань
податкової та митної політики Миколою Катеринчуком вона є автором
проекту постанови, яка передбачає
скасування результатів голосування
за проект Податкового кодексу в
першому читанні. Якщо ця постанова набере достатньо голосів, процес
ухвалення Податкового кодексу має
розпочатися заново із розробкою
цілком нового документу.
Водночас розробники Податкового кодексу не тільки сподіваються
на його швидке схвалення парламентом, але й на те, що його буде покладено в основу проекту бюджету
наступного року. Хоча згідно з Бюджетним кодексом, проект бюджету
може складатися на базі тих податків, які існували в рік, коли готується

цей проект, прем’єр Микола Азаров
заявив, що він особисто хтів би, аби
бюджет наступного року створювався вже на основі нового Податкового кодексу. При цьому уряд вже підрахував, що у такому разі на першому етапі бюджетні доходи зменшаться на 4 мільярди гривень через послаблення податкового тиску, проте
згодом, як розраховують автори
Податкового кодексу, завдяки тому,
що підприємці почнуть виводити
свій бізнес із тіні, доходи бюджету
зростуть. Микола Азаров навіть навів приклад різкого зменшення податку на доходи до 15 %, яке свого
часу спочатку призвело до різкого
падіння доходів бюджету, але згодом сприяло «деконвертації» зарплат, які при ставці податку у 35 %
переважно виплачувалися «у конвертах». Чи варто очікувати зворотного
процесу тепер, коли уряд підвищив
ставку податку до 17 % для тих, хто
заробляє понад 888 гривень, пре-

м’єр не уточнив. Вже багато років
поспіль Україна посідає останні місця в різноманітних рейтингах легкості ведення бізнесу в країнах світу.
Зокрема, в останньому рейтингу
Світового банку Україна посіла 124
місце серед 155 країн, поступившися не тільки розвинений країнам,
але й більшості держав СНД.
За даними Світового банку, умови ведення бізнесу, що існують в
Україні, такі ж складні, як і в африканських країнах. А основними проблемами для розвитку бізнесу, на
думку експертів банку, залишаються
високий податковий тиск і незахищеність прав інвесторів.
Експерти підрахували, що українські підприємці сплачують чи не
найбільшу кількість податкових платежів у світі — 147. Для порівняння,
у Росії підприємці сплачують 11 податків, у Польщі — 40, США — 10,
Білорусі — 107, Франції та Китаї —
лише 7 податків.

МАЛИЙ БІЗНЕС КРИТИКУЄ
ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ
«Бі-Бі-Сі», Київ
6 вересня, 2010 p.
Малий і середній бізнес критикує
оновлений проект Податкового кодексу, який уряд Миколи Азарова
планує внести цього тижня у Верховну Раду для схвалення, оскільки вважає його таким, що служить інтересам олігархічного капіталу.
У відкритому зверненні Асамблеї
малого й середнього бізнесу до влади, політичних партій та крупного
бізнесу зокрема сказано: «Ми не
крали державне майно і не купували його за безцінь. Без жодної допомоги з боку держави ми забезпечили роботою себе і своїх працівників.
Ми розглядаємо сплату законних
податків, як громадський обов'язок і
готові до його виконання, але лише і
виключно у тому випадку, коли податки у повному обсязі почнуть сплачу-
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вати усі ті, хто, зловживаючи своєю
близькістю до державних органів
влади, дотепер уникає цього».
Представник Асамблеї Павло
Жовніренко сказав в інтерв’ю Бі-БіСі, що малий та середній бізнес,
об’єднаний у 90 громадських організацій, навіть не намагався покращити проект документу під час процесу, який влада назвала
«всенародним обговоренням».
«Якщо вони — патріоти України,
хай переведуть свої підприємства,
зареєстровані на Кіпрі, Віргінських
островах і в інших офшорах, в Україну, і хай сплачують податки тут. А
також нехай відмовляться від псевдорозбивки своїх мегамаркетів й
інших крупних підприємств на дрібні
СПД, тобто, хай по-чесному все буде», — Павло Жовніренко, Асамблея
малого й середнього бізнесу. «Ми не
просто критикували попередній ва-

ріант — ми оголосили його неприйнятним. І зробили це, щоб не брати
участь в обговоренні. Інакше, якщо
ми вносимо якісь пропозиції, то ми
беремо на себе частину відповідальності за нього. На нашу думку, цей
кодекс працює тільки на великий
бізнес — не на середній і великий, а
саме на суперкрупний. Отже, аби
влада не говорила, що ми брали
участь в обговоренні, а, значить, це
й наш (малого та середнього бізнесу) кодекс, ми взагалі відмовилися
від участи у тому процесі».
Не читали, але засуджуємо
Павло Жовніренко каже, що й
після урядової презентації оновленого проекту важко аналізувати те,
чого не оприлюднили. Відтак, доводиться робити висновки з коментарів урядовців. «З коментарів його
ідеологів Бориса Колеснікова чи

81

ОГЛЯД ЗАКОРДОННОЇ ПРЕСИ
Миколи Азарова, видно, що цей кодекс стоїть на захисті крупного бізнесу, але начебто робить якісь кроки назустріч малому та середньому
бізнесу. Тобто, автори намагаються
показати, що оподатковується великий бізнес. Наприклад, намір оподатковувати депозити, вищі від 200
тисяч гривень. А покажіть мені людину, яка після фінансової кризи
тримає в українських банках більші,
ніж 200 тисяч гривень, депозити?»
«Хай платять чесно всі»
Але з іншого боку, як уряд мусить
наповнювати бюджет, якщо чимала
частина всіх підприємців (і малих, і
середніх, і великих) ухиляються від
сплати податків в Україні? Асамблея, за словами її представника Павла Жовніренка, під час зустрічі з
головою Держкомпідпрємництва
паном Бродським, заявляла, що
підприємці готові платити законні
податки, але в разі, якщо ці податки
платитимуть всі. І передусім крупний
бізнес.

«Якщо вони — патріоти України,
хай переведуть свої підприємства,
зареєстровані на Кіпрі, Віргінських
островах та в інших оффшорах, в
Україну, і хай сплачують податки тут.
А також нехай відмовляться від псевдорозбивки своїх мегамаркетів та
інших крупних підприємств на дрібні
СПД, тобто, хай по-чесному все буде. Хай влада ліквідує шалені
«ножиці» між мінімальною та максимальною зарплатнею, хай скоротить
ту непотрібну кількість міністерств…
Ще 20 років тому говорилося, що в
нас дуже багато чиновників, але
відтоді кількість міністерств і різних
агентств тільки збільшилась. Нехай
влада зменшить число працівників,
а функції цих міністерств передасть
самоорганізованим асоціаціям,
таким, як наша».
Якщо все добре, то що ховати?
Що ж стосується того, що в Україні вже не перший день обговорюють новий проект Податкового кодексу, текст якого уряд не оприлюднив

навіть на момент презентації, то
Павло Жовніренко вважає, що владі
є що приховувати:
«Як говорив класик колись, коли
я ще вчився в інституті, — приховують від народу тільки дурні речі. Якби це був нормальний для народу
кодекс, нам би його показали і ми б
його знали. На жаль, ми його не бачили». Про оновлений проект Податкового кодексу уряд Миколи Азарова розповів пресі 3 вересня, не
надавши тексту навіть журналістам.
За словами міністра фінансів
Федора Ярошенка, Кабінет міністрів
остаточний варіант проекту оприлюднить і внесе до парламенту вже
цього тижня. Міністр каже, що
«документ вже й справді підготовлений, але над ним триває завершальна робота».
За словами голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського,
уряд планує передати проект Податкового кодексу на розгляд Верховної Ради в середу, 8 вересня.

НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ НЕ Є РОСІЙСЬКОЮ
МАРІОНЕТКОЮ.
ПРОТЕ ЙОГО КРАЇНА В ГЛИБОКІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ КРИЗІ
The ECONOMIST
3 червня 2010р.
Мильна опера, в якій знаходилась українська політика після помаранчевої революції, закінчилась.
Новий політичний жанр ще не визначений, проте її похмурі головні
герої краще підходять до драми, а
ніж до комедії. Атмосфера в Києві
змінилася — трохи менше свободи,
трохи більше страху. Проте, хоча
деякі ознаки є зловісними, катастрофа ще не настала.
Перші 100 днів президентства
Віктора Януковича відлякали багатьох на Заході. Янукович погодився
продовжити перебування російсько-
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го чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на дешевший газ, дозволив російським охоронним службам повернутися до
Криму і посилив журналістську цензуру. Він не зробив фактично жодної
серйозної реформи.
До того моменту, як Януковича
було обрано президентом у лютому,
ентузіазм, з яким Захід зустрів кольорові революції в Україні та Грузії,
давно змінилися на втому. Проте,
якщо Віктор Ющенко був лише джерелом роздратування і нетерпимості, Янукович викликає дійсне занепокоєння. Для багатьох впливових
політичних діячів Україна була втрачена, а Янукович виявився саме

таким, як вони того боялися.
Реальність більш тонка. Відносини України з Росією стали настільки
напруженими за часів президентства Ющенка, що їх покращення було
бажаним і неминучим. Проте масштаб співпраці обмежений поки що в
основному газовим питанням. Україна потребувала дешевшого газу, і
єдиним шляхом його отримати було
продовжити термін перебування
російського флоту в Севастополі,
про що говорить Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України. З іншого боку заплановане Росією будівництво газопроводу в обхід
України Київ сприймає як загрозу.
(Дві держави також мають спільні
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інтереси в авіа будівництві й ядерній енергії).
У квітні, майже через 20 років
після розпаду Радянського Союзу,
Росія погодилася демаркувати свій
наземний (проте не морський) кордон з Україною. Янукович був так
само зацікавлений у демаркації
кордонів українських бізнесінтересів. Коли Володимир Путін,
прем’єр-міністр Росії, запропонував
злиття російського «Газпрому» з
українським «Нафтогазом», Янукович пожартував, що Росія в такому
випадку повинна була би спочатку
віддати Україні половину «Газпрому».
Більше того, інтенсивність нав’язування Росією дружніх стосунків
налякала не тільки західних спостерігачів, але Януковича також. Він не
проявив багато ентузіазму, коли
Дмитро Медведєв, президент Росії,
виказав готовність зміцнити співпрацю між двома державами під
час його недавнього візиту до Києва. Коли Медведєв був у Києві, парламент України проголосував переважною більшістю голосів за участь
у військових навчаннях НАТО. Хоча
членство в альянсі, яке не підтримують 60 % українців, перестало бути
офіціальною метою держави, вступ
до Євросоюзу залишається головним стратегічним пріоритетом України. «Всі дивляться в напрямку Європи», — говорить Юрій Левенець, радник команди Януковича.
Перешкода інтеграції України з
ЄС полягає не у відновленні дружніх
стосунків з Росією, а у внутрішній
політиці України, її слабких установах і плачевному стані економіки.
Зайнявши посаду, негайним інстинктом Януковича була консолідація
влади. Він почав зі зміни парламентського регламенту щодо формування нового уряду — з кроку, який
не зустрів великого опору зі сторони
населення чи іноземних урядів, змучених від постійного політичного
паралічу України.
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Уряд також пробує звести рахунки з Юлією Тимошенко, колишнім
прем’єр-міністром та опонентом
Януковича в президентських виборах. Уряд знову відкрив проти неї
стару справу про хабарництво й
заказав проведення аудиту державних фінансів не фінансовим аудиторам, а американській юридичній
компанії. Неофіційно уряд заявляє,
що не має наміру закатувати Тимошенко у в’язниці, але рішуче налаштований дискредитувати її. А тим
часом всі незакриті кримінальні
справи проти союзників Януковича
були закриті. Корупція є ендемічною
в Україні, але Тимошенко очевидно
була виділена із маси.
Хоча засоби масової інформації
все ще є плюралістичними, обсяг
критицизму було зменшено. Журналісти стверджують, що цензура накладається скоріше власниками, а
не урядом, проте в Україні перші та
другі частини близько взаємопов’язані. Одним прикладом є Валерій
Хорошковський, медіа-магнат, який
контролює «Інтер» — найбільш популярний телеканал України, і який з
березня очолює службу безпеки
країни.
Немає сумніву, що авторитарні
тенденції притаманні уряду Януковича. Проте чи будуть вони реалізовані, частково залежить від стану опозицій, яка є набагато менш ефективною, ніж багато хто сподівався.
Тимошенко ще не перетворилася в
лідера опозиції. Засоби масової інформації ще не повернули свою
ділову етику й професіоналізм.
Роль Америки та Європи також є
критичною. Ендрю Вілсон з Європейської Ради з Міжнародних відносин стверджує, що Захід повинен
уникати створення враження, що
він буде задоволений відновленням
стабільності Януковичем за рахунок
обмеження свободи.
Екзаменом для Януковича є економіка. Після 15 % зниження ВВП у
минулому році, економіка останнім

часом демонструє скромне зростання, проте Україна все ще страждає
від дефіциту бюджету, неприйнятного боргу та вражаючого рівня корупції й бюрократії. Майже жодна суттєва реформа не впроваджується, а
фінансування МВФ залишається
замороженим.
У кінці квітня уряд ухвалив бюджет, за яким, як стверджувалося,
минулорічний дефіцит у 11 % ВВП
був наполовину знижений. Проте
експерти стверджують, що це було
досягнуто шляхом завищення доходів, а не обмеження витрат. Щоб
профінансувати різницю, Україна
емітує державні високодохідні облігації. З 2008 року державний борг
країни зріс більш, ніж втричі, до
36 % ВВП.
Газові субсидії як і раніше вимивають державні кошти. 30 % знижка
на російський газ, яку буде надано
Україні після укладання угоди по
Чорноморському Флоту, не знизить
великий дефіцит «Нафтогазу». Хоча
ціна впала, обсяг газу, який Україна
отримує за контрактом, зріс.
Поки Україна не підвищить ціни
на газ і не впровадить інші реформи, МВФ не дасть кредит. Це було
би проблемою для уряду, який на
думку Ірини Кімової, провідного
економічного радника, потребує
фінансування МВФ не тільки для
відновлення фінансового стану, але
також щоб підвищити ступінь довіри
до себе з боку інвесторів.
2 червня уряд оголосив програму економічних реформ, яка, за
словами Януковича, за 10 років
поверне Україну до списку 20 найбільш розвинених країн світу. Реформи включають підвищення цін на
газ і реформування пенсійної системи. Основним питанням є, чи зможе
Янукович знайти волю на впровадження реформ, які загрожуватимуть його популярності. Якщо зможе, то політика України здатна перетворитися на трилер. Якщо ні, то це
скоріше за все буде історією жахів.
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Велика кількість законів свідчить не на користь моралі, а
велика кількість судових процесів – не на користь законів
Пьер Буаст
Прецедент увіковічнює принцип
Бенджамін Дізраелі

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

З приводу придбання видання звертайтеся
до головного редактора «Вісника кредитної кооперації» Анни Нагребельної
за телефоном (044) 390-32-84 або пишіть на електронну адресу
visnyk@pzv.net.ua чи nagrebelna@vaks.org.ua.
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