
Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України

На виконання статті 6 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» Національна Асоціація кредитних
спілок України (далі НАКСУ) направляє свої зауваження до проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про кредитні спілки».

Наразі 69% кредитних спілок - членів НАКСУ об'єднують своїх членів за
місцем проживання в межах області (автономної республіки Крим). При цьому
63% з них взагалі не мають філій. Отже, преважна більшість кредитних спілок -
членів НАКСУ жодним чином не можуть вважатися такими, що порушують
права членів в частині «можливості брати участь у загальних зборах кредитної
спілки, у тому числі у зв'язку з розташуванням відокремлених підрозділів
кредитної спілки значно далеко від головного офісу».

Також необхідно відмітити, що 12% членства НАКСУ складають кредитні
спілки, члени яких об'єднані участю у всеукраїнських громадських організаціях.
Зокрема, Всеукраїнському об'єднаному товаристві політв'язнів, репресованих та
їх дітей, Українському товаристві сліпих тощо. Причому 32% кредитних спілок
цієї категорії не мають філій взагалі, а значна їх частина працює на ринку
десятиріччями без будь-яких зауважень.

В той же час, достатня кількість кредитних спілок з „всеукраїнським
статусом", представлена на ринку, працює з порушенням кооперативних
принципів негативно впливаючи на кредитний рух в цілому, що і зумовило
прийняття Радою НАКСУ одностайного рішення проти існування законодавчої
можливості їх створення.

Враховуючи наведене вище слід зазначити, що в цілому вдосконалення
Закону України „Про кредитні спілки" щодо визначення ознаки членства
кредитних спілок вбачається доцільним, однак запропонована редакція змін до
Закону може призвести до низки негативних наслідків.



Натомість, слід очікувати, що саме ті кредитні спілки, члени яких
звертаються зі скаргами про невиплату вкладів, скористуються другим абзацом
третього розділу Закону «У разі невиконання вимоги щодо приведення
діяльності у відповідність до вимог цього Закону у визначений цим Законом
строк кредитна спілка підлягає припиненню за поданням Уповноваженого
органу» і після виведення активів до завчасно придбаної спілки з відповідним
статусом (районним, або міським) залишать Уповноваженому органу можливість
проводити припинення діяльності спілки.

Такий розвиток подій ймовірно призведе до погіршення, а не покращення
ситуації на ринку кредитних спілок.

Виходячи з вищенаведеного НАКСУ пропонує:

1. Доповнити абзац третій пункту 1 першого розділу після слова «районі»
словом «області».

2. Розділ третій викласти в редакції: «III. Кредитні спілки, створені до
набрання чинності цим Законом, зобов'язані з дня набрання чинності цим
Законом відкривати відокремлені підрозділи лише у межах територіально -
адміністративної одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка.»

На завершення хочемо висловити впевненість в тому, що змінами до
власних нормативних актів Держфінпослуг в стані підвищити відповідальність
відокремлених підрозділів, які працюють поза межі територіально -
адміністративної одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка, в
тому числі шляхом виведення таких спілок в окрему групу регулювання і
встановлення для персоналу відокремлених підрозділів таких спілок додаткових
кваліфікаційних вимог, встановлення окремого порядку проведення загальних
зборів такими спілками, встановлення додаткових вимог до подання звітності
тощо.

З повагою,
Президент НАКСУ П.М.Козинець


