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9 квітня 2014 року відбулось чергове
засідання Ради НАКСУ. На зборах були
присутні члени Ради НАКСУ: Анатолій
Занюк, Юрій Ковальов, Василь Попович,
Олена Макрідіна, Наталія Панчищенко,
Оксана Булаєнко, Ігор Кріль, Ганна
Семенчук, Ігор Мустафаєв, Валентина
Чумаков, Ірина Костюченко, Марія
Кишинська, Петро Харченко, Віктор
Ейсмонт; члени Наглядового Комітету
НАКСУ: Ірина Боголюбова, Олена
Грузіна, Володимир Науменко, Анатолій
Олійник; Виконавча дирекція НАКСУ:
Петро Козинець, Людмила Кравченко,
Катерина Калустова.

На розгляд було винесено наступні пи�
тання: затвердження протоколу поперед�
нього засідання Ради НАКСУ; звіт Виконав�
чої дирекції за період, що пройшов після ос�
таннього засідання Ради НАКСУ та про по�
точну ситуацію на ринку кредитних спілок
України; про проведення ХХІ Звітно�вибор�
ної Конференції НАКСУ; про підготовку до
20�річного ювілею НАКСУ; про виключен�
ня кредитних спілок з членів НАКСУ; різне. 

Звітуючи про роботу Виконавчої дирекції
НАКСУ, Петро Козинець зазначив, що про�
тягом останніх трьох місяців через політич�
ні події вона проходила в не зовсім штатно�
му режимі. Була прийнята та проаналізова�

на звітність кредитних спілок за 2013 рік.
Аналіз засвідчив, що всі річні показники
кредитних спілок мають хоч і невелику по�
зитивну динаміку на фоні їх зниження по
ринку в цілому, зростають показники по на�
рощуванню пайового і власного капіталу.

Виконавча дирекція наприкінці грудня –
на початку січня активно працювала з пи�
тань законодавчих змін. Щоправда, тимча�
сово з відомих причин подальша робота по
даному законопроекту на рівні інших інс�
танцій призупинена. 

Далі Петро Козинець поінформував при�
сутніх про участь членів Виконавчої дирек�
ції НАКСУ у ряді засідань Громадських рад
при Нацкомфінпослуг, Міністерстві фінан�
сів та Держфінмоніторингу.

У березні цього року НАКСУ відвідав з
візитом Президент WOCCU Брайан Бранч.

ЗАСІДАННЯ РАДИ НАКСУ
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Його метою була морально�політична під�
тримка НАКСУ та руху кредитних спілок
України в непростій політичній ситуації та
обговорення можливостей підтримки руху
КС та НАКСУ відповідним проектом тех�
нічної допомоги USAID. Наразі дана робота
активно триває. 

За останні три тижні, після низки подій у
державному регуляторі, 6 кредитних спілок
— членів НАКСУ (більше, ніж за два роки в
цілому) отримали ліцензії на залучення
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки, причому, всі — без участі
корупційної складової. Крім того, більше 10
спілок отримали позитивні рішення щодо
інших дозвільних процедур.

Президент НАКСУ наголосив, що Асоці�
ація займає дуже активну позицію щодо
офіційних оцінок політичної ситуації в дер�
жаві та ситуації з державним регулятором. 

На завершення доповіді Петро Козинець
зробив акцент на необхідності консолідації
ринку для забезпечення реального переза�
вантаження держрегулятора. Члени Ради

прийняли до відома звіт Виконавчої дирек�
ції НАКСУ, а також уповноважили Вико�
навчу дирекцію в разі оперативної необхід�
ності висловлювати офіційну позицію всієї
Асоціації з принципових державних питань,
вирішення яких потребує ринок.

На засідання Ради НАКСУ було прийня�
те рішення про проведення ХХІ Звітно�ви�
борної Конференції НАКСУ 30 травня 2014
року у м. Києві, традиційно об’єднавши цей
захід із загальними зборами ОКС НАКСУ
та Науково�практичною конференцією. 

Що стосується ювілейних святкувань 20�
річчя НАКСУ, беручи до уваги виборчу кампа�
нію в державі та загальну політичну ситуацію,
Рада НАКСУ прийняла рішення головні юві�
лейні заходи провести у вересні поточного ро�
ку. Виконавча дирекція має відпрацювати кон�
кретні пропозиції з цього питання з урахуван�
ням побажань членів НАКСУ.

Під час розгляду наступного питання поряд�
ку денного Валентин Камалін, Голова правлін�
ня КРАКСС „Єдність” з м. Сімферополя, поін�
формував присутніх про особливості роботи
кримських кредитних спілок. Виходячи з нада�
ної інформації, в ході обговорення питання бу�
ли враховані побажання і інших кредитних спі�
лок, які працюють на окупованій території, і Ра�
дою НАКСУ було прийняте рішення про по�
вернення коштів Стабілізаційного фонду
кримським кредитним спілкам, які зверну�
лись із відповідною заявою, із збереженням
їх членства в НАКСУ. Що ж стосується КС
„Авангард” з м. Севастополя, Рада НАКСУ
одноголосно проголосувала за її вихід з Асо�
ціації.
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30 травня 2014 року відбулась чергова ХХІ
Звітно>виборна Конференція Національної
асоціації кредитних спілок України. У ній
взяли участь делегати від 99 кредитних
спілок із 140 спілок > членів НАКСУ. Також
у роботі Конференції взяли участь
запрошені гості > в.о. Голови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Максим Поляков, член Комісії Юрій
Назаренко, журналісти.

На початку Конференції Голова Ради
НАКСУ Анатолій Занюк виступив зі звітом
про роботу Ради НАКСУ у звітному періоді.
Про результати діяльності Наглядового Ко�
мітету НАКСУ доповіла Голова НК Ірина
Боголюбова, Виконавчої дирекції � Прези�
дент НАКСУ Петро Козинець. Віце�прези�
дент НАКСУ Людмила Кравченко виступи�
ла з фінансовим звітом Асоціації (доповіді
додаються). 

На Конференції виступив в.о. Голови
Нацкомфінпослуг Максим Поляков. Він по�
дякував за запрошення та привітав учасни�

ків засідання з ювілеєм Асоціації, яка нероз�
ривно пов'язана з усією історією кредитної
кооперації України, починаючи з перших
років. У доповіді очільника Комісії було
зроблено акцент на необхідності розвитку та
консолідації ринку кредитних спілок і дер�
жавного регулятора для подолання наслід�
ків кризи та безвідповідальної діяльності
попереднього керівного складу Комісії.
Максим Поляков звернувся до представни�
ків ринку з проханням особисто повідомля�
ти про будь�які прояви корупційних дій і за�
певнив, що колишня ганебна практика ха�
барництва та бюрократичного перешкод�
жання реалізації дозвільних процедур буде
рішуче припинена. Також в.о. Голови Комісії
поінформував присутніх про основні нап�
рямки роботи регулятора, зокрема, в частині
нормативного регулювання діяльності КС
та захисту прав вкладників кредитних спі�
лок. Повернення довіри громадян до кре�
дитних спілок Максим Поляков назвав од�
ним з найважливіших завдань для регулято�
ра, професійних об'єднань та КС. На завер�
шення своєї промови Максим Поляков ще
раз наголосив, що Нацкомфінпослуг відкри�
та для пропозицій, конструктивної критики

ХХI ЗВІТНО�ВИБОРНА
КОНФЕРЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
УКРАЇНИ
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і зацікавлена в активному діалозі та прозо�
рій взаємодії з ринком.

Учасники Конференції звернули увагу на
те, що це був перший випадок присутності і
активної участі у Звітно�виборній Конфе�
ренції НАКСУ керівника Нацкомфінпос�
луг. На Конференції відбулась, по суті, від�
верта розмова про всі проблеми взаємодії
ринку та регулятора, які накопичилися за
останні три роки. Перш за все, це стосувало�
ся реалізації дозвільних процедур. Василь
Семич (КС "Взаємопоміч", м. Червоноград,
Львівська обл.), Віктор Ейсмонт (КС "Доб�
робут", м. Баранівка, Житомирська обл.) та
Богдан Одуд (КС "Народна каса", м. Шепе�
тівка, Хмельницька обл.) навели конкретні
приклади необґрунтованих відмов у видачі
ліцензій, і, що найгірше � останні відбулись
за оновленого складу керівництва держав�
ного регулятора. (З цього приводу, з ініціа�
тиви Максима Полякова, у понеділок, 2 чер�
вня, відбулась робоча зустріч керівників оз�
начених спілок з керівництвом Нацкомфін�
послуг для розгляду даного питання. Ре�
зультати даної зустрічі вселяють надію на
те, що нинішні обіцянки регулятора не бу�
дуть розходитися з практичними реальними
кроками).

Людмила Кравченко підняла питання
щодо кадрових призначень в профільному
Департаменті Нацкомфінпослуг. Голова
Нацкомфінпослуг запевнив, що ринок буде
поінформований про кандидатури, які бу�
дуть призначатись до прийняття рішення.

Олена Маковій (КС "МОЯ РОДИНА",
м. Чернігів), Лариса Ком'яті (КС "Калино�

вий міст", м. Мукачеве, Закарпатська обл.),
Данія Дзядига (КС "Довіра", м. Золочів,
Львівська обл.), Валентина Чумакова (КС
"Світовид", м. Первомайськ, Миколаївська
обл.), Ігор Кріль (КС "Відродження", м.
Трускавець, Львівська обл.) надали ряд ін�
ших зауважень та пропозицій щодо дерегу�
ляції ринку, незадовільної роботи Держказ�
начейства, ДВС, недобросовісної роботи фі�
нансових установ, які перебувають поза ува�
гою держрегулятора та асоціацій, ін.

В кінці обговорення на Конференції вис�
тупив Член Нацкомфінпослуг Юрій Наза�
ренко. Він привітав учасників Конференції,
вручив НАКСУ Лист подяки у зв'язку з 20�
річчям Асоціації та відповів на численні за�
питання делегатів.

На Конференції відбулось переобрання,
згідно зі Статутом, чотирьох членів Нагля�
дового комітету НАКСУ. За результатами
голосування до складу Комітету увійшли:
Ірина Боголюбова (КС "АЖІО", м. Київ),
Енвер Махсудов (КС "Юрт", м. Білогорськ,
АР Крим), Володимир Науменко (КС "То�
вариство "Взаємний кредит", м. Меліто�
поль), Олена Маковій (КС "МОЯ РОДИ�
НА", м. Чернігів). Разом із новообраними
членами у Комітеті продовжать виконувати
свої обов'язки Олена Грузіна ( КС "Пар�
тнер", м. Славутич, Київська обл.), Ірина
Махник (КС "Гільдія вуглекопів", м. Черво�
ноград, Львівська обл.) та Анатолій Олій�
ник (КС "Благо", м. Бердянськ Запорізької
обл.).

Учасники Конференції підтримали про�
позицію Ради НАКСУ щодо перенесення
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офіційного урочистого святкування 20�річ�
чя Асоціації на осінь поточного року, беручи
до уваги політичну ситуацію в країні на да�
ний час.

Після закінчення обговорення доповідей
та відповідей на запитання було прийнято
відповідну резолюцію Конференції (дода�
ється).

Максим Поляков, в.о. Голови Національ�
ної комісії, що здійснює державне регулю�
вання у сфері ринків фінансових послуг:

� Моє враження від Конференції НАКСУ
дуже позитивне, а тепер, після її закінчення, во�
но навіть більш позитивне, ніж коли я йшов сю�
ди. Передусім, відчувається здорова енергети�
ка. Є реальні проблеми, які я бачу як керівник
державного регулятора і мені зрозуміло, що
можна змінити вже сьогодні. Найголовніше, що
сьогодні від ринку надходять конструктивні

пропозиції, які ми маємо відпрацювати. Зараз
посилюються вимоги як до самого регулятора
(до чого я особисто закликаю і наполягаю на
персональній відповідальності), так і до асоціа�
цій та керівників кредитних спілок. Ми не мо�
жемо працювати відірвано від ринку, і він має
надавати конкретні пропозиції і робити певні
конкретні кроки разом з нами. 

Приємно, що абсолютна більшість пропо�
зицій була конструктивна. Ми плануємо
протягом найближчих двох�трьох тижнів
провести круглий стіл, де на обговорення
були б винесені усі напрацювання, була б
вироблена "дорожня карта" і після підпи�
сання ми почали б по ній працювати.

Щодо критики. Вона буде завжди, оскіль�
ки регулювання не може завжди подобатися
усім. Але я вважаю своїм завдання працюва�
ти так, щоб її мінімізувати шляхом прозоро�
го і зрозумілого регулювання.
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м.�Київ��������� 30�травня�2014�ро��

1.�Діяльність�Ради�НАКСУ�за�звітний�період�виз-

нати�задовільною.

2.� Діяльність� На лядово о� �омітет�� НАКСУ� за

звітний�період�визнати�задовільною.

3.�Діяльність�Ви�онавчої�дире�ції�НАКСУ�визнати

задовільною.

4.� Конференція� НАКСУ� звертається� до� Націо-

нальної� �омісії,� що� здійснює� державне� ре �лю-

вання���сфері�рин�ів�фінансових�посл� �(Нац�ом-

фінпосл� ),�з�вимо ою�про:

-�створення�сприятливих��мов�для�розвит��,�а�не

для�знищення,��редитної��ооперації,�я���ні�альної

форми�фінансової�самоор анізації� ромад;�

-� здійснення� невід�ладних� �он�ретних� �ро�ів

спрямованих� на� дере �лювання� діяльності� �ре-

дитних�спіло�;

-�припинення�пра�ти�и�створення�формальних�та

бюро�ратичних� переш�од� при� здійсненні� доз-

вільних�процед�р;

-�нала одження��онстр��тивно о�діало ��між�Нац-

�омфінпосл� �та�НАКСУ,�перед�сім�щодо:

а)� запровадження� пра�ти�и� спільно о� опрацю-

вання�та�по одження�прое�тів�ре �ляторних�а�тів

з� НАКСУ,� іншими� все��раїнсь�ими� асоціаціями

�редитних� спіло�,� е�спертами� рин��� �редитної

�ооперації;

б)�проведення�ре �лярних�з�стрічей��ерівництва

Нац�омфінпосл� � з� представни�ами� �редитних

спіло��У�раїни;

в)�невід�ладної�ор анізації�широ�о о�об оворен-

ня� �онцепт�альних� змін� до� за�онодавства� про

�редитні�спіл�и.

5.� Конференція� НАКСУ� дор�чає� Ви�онавчій� ди-

ре�ції�НАКСУ�продовжити�та�а�тивіз�вати�прове-

дення�вн�трішніх�ревізій,�поширивши�її�на�всі�КС

-� члени�НАКСУ.�В�разі� необхідності� вивчити�пи-

тання� про� забезпечення� додат�ово о� фінанс�-

вання�цьо о�напрям��діяльності.

6.�Провести�восени�2014�ро����рочистості�та�на-

��ово-пра�тичні� заходи� присвячені� 20-річчю

НАКСУ.

Резолюція XХІ Звітно�виборної Конференції НАКСУ
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Шановні делегати і гості Звітно�
виборної Конференції НАКСУ!

На попередній Звітно�виборній Кон�
ференції ми звітували про результати
2012 року і обговорювали наші завдання
напередодні 20�ти річчя НАКСУ. І ось ми
стоїмо на порозі цієї дати. Стоїмо із гор�
дістю, з болем і надією. Звісно, дещо ниж�
че від імені Ради НАКСУ буде надано
звіт про проведену роботу, розглянуті пи�
тання та ухвалені рішення. Однак сьогод�
ні ні в кого вже не виникає сумнівів, що
тепер ми зобов'язані не закликати в чер�
говий раз представників держави до по�
розуміння та зміни гніву на милість, а
поставити питання руба. І замість пошу�
ку методів і засобів подолання перешкод,
які створювалися для кредитних спілок з
боку державної регуляторної машини,
спрямувати свої зусилля на розбудову
кардинально іншої системи взаємовідно�
син з державою. І це досить просто, якщо,
для початку, з боку держави буде змінено
існуючу практику у сферах дозвільних
процедур, розробки та запровадження ре�
гуляторних вимог, а також усвідомлення
необхідності у створенні сприятливих
умов для розвитку, а не знищення кредит�
ної кооперації як унікальної форми фі�
нансової самоорганізації громад. Чи є та�
ке твердження безпідставним? Безпереч�
но, ні. 

Сьогодні ми вкотре говоримо про це,

оскільки і тепер кредитні спілки, за умо�
ви відсутності будь�яких зауважень щодо
їх фінансового стану, продовжують одер�
жувати відмови та "залишення без роз�
гляду" з боку Нацкомфінпослуг при
спробах отримати необхідні ліцензії, за�
реєструвати відокремлені підрозділи чи
внести зміни до реєстраційних карток. І
тепер, при розробці проектів регулятор�
них актів, як, наприклад, щодо запровад�
ження внутрішнього аудиту (контролю),
регулятор відмовляється взяти до уваги
специфіку діяльності кредитних спілок, у
складі яких вже є орган, який виконує
функції внутрішнього контролю � реві�
зійна комісія, � наполягаючи натомість на
створенні додаткового підрозділу з подіб�
ним функціоналом, що призведе до дуб�
лювання та управлінського хаосу. І тепер,
коли ми наводимо приклади інших країн
світу, де кредитна кооперація відбулася,
про необхідність запровадження ком�
плексної підтримки діяльності кредит�
них спілок, в тому числі, шляхом вирі�
шення завдань щодо захисту прав креди�
торів, стягнення проблемної заборгова�
ності, розширення переліку фінансових
інструментів, запровадження системи ре�
фінансування, надання державних гаран�
тій щодо банківських депозитів кредит�
них спілок тощо, наші пропозиції завжди
зупиняє твердження державних чинов�
ників про відсутність необхідного бюд�
жетного фінансування. Так, грошей зав�

РІЧНИЙ ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ЗВІТ РАДИ НАКСУ НА XXI ЗВІТНО�
ВИБОРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ
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жди не вистачає. Однак хіба це не преро�
гатива держави � налагодити виконання
судових рішень з боку ДВС чи забезпечи�
ти дотримання законодавства з боку Дер�
жказначейства? Чи це потребує додатко�
вих бюджетних видатків? І чому у берез�
ні 2014 року, одразу після кривавих подій
на Майдані, за умови відсутності пропо�
зицій про співпрацю з боку всім відомих
юридичних фірм, кредитними спілками
самотужки було отримано значну кіль�
кість ліцензій, а вже у квітні і травні кре�
дитні спілки знову отримали значну кіль�
кість пропозицій від цих юридичних
фірм і "залишення без розгляду" та від�
мови в отриманні ліцензій з боку Нац�
комфінпослуг? Чому і досі фінансово
стабільні кредитні спілки продовжують
рахувати такі відмови, кількість яких в
окремих випадках починає вимірюватися
десятками? Це лише декілька прикладів,
однак вони показові. І перед тим, як пе�
рейти безпосередньо до звіту, Рада НАК�
СУ пропонує включити всі зазначені ви�
ще завдання до Резолюції ХХІ Конфе�
ренції НАКСУ і передати її до Кабінету
Міністрів України, Нацкомфінпослуг та
Адміністрації Президента України. Час
поставити ці завдання перед нашим про�
фільним регулятором і врешті�решт ви�
магати участі регулятора у їх вирішенні.
Час жити по�новому! 

Звітуючи за період, що пройшов після
минулорічної Конференції, передусім
треба зазначити, що цей час Рада НАКСУ
працювала в оновленому складі. Згідно зі
Статутом НАКСУ, цьому передували
звітно�виборні обласні конференції кре�
дитних спілок � членів НАКСУ, за ре�
зультатами проведення яких до складу
Ради увійшли 20 представників кредит�
них спілок від абсолютної більшості об�
ластей України, м. Києва та м. Севастопо�
ля. Головою Ради було обрано Анатолія
Занюка (КС "Ощадність", м. Кам'янець�
Подільський Хмельницької обл.), заступ�

никами Голови Ради НАКСУ � Юрія Ко�
вальова (КС "Кредитсталь", м. Маріу�
поль Донецької обл.) та Ігоря Мустафає�
ва (КС "АР МОУ", м. Одеса), Секретарем
Ради � Олену Макрідіну (КС "Народний
кредит", м. Київ). 

Обов'язки членів Президії за рішен�
ням Ради НАКСУ було покладено на
Анатолія Занюка, Юрія Ковальова, Ігоря
Мустафаєва, Олену Макрідіну, Ірину
Костюченко (КС "Народна воля", м. Чер�
нігів), Ігоря Кріля (КС "Відродження", м.
Трускавець Львівської обл.) та Миколу
Чумакова (КС "Світовид", м. Перво�
майськ Миколаївської обл.).

Серед ключових об'єктів уваги Ради
НАКСУ, передусім, варто виділити нас�
тупні:

� налагодження ефективного діалогу з
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фі�
нансових послуг, та поглиблення співпра�
ці з іншими органами державної влади;

� налагодження діалогу зі Всеукраїн�
ською асоціацією кредитних спілок;

� спрямованість на забезпечення спів�
праці з усіма представницькими об'єд�
наннями кредитних спілок на принципах
пріоритетності інтересів КС, консолідо�
ваних лобістських зусиль та добросовіс�
ної конкуренції у наданні сервісних та
консалтингових послуг;

� забезпечення постійної взаємодії з
органами управління НАКСУ. 

З моменту останнього звіту Рада НАК�
СУ провела 4 засідання. Зокрема, на сер�
пневому засіданні Ради НАКСУ, яке
пройшло у Львові, окрім організаційних,
розглядалися питання щодо участі НАК�
СУ у черговій ІХ Звітно�виборній Кон�
ференції Української Світової Коопера�
тивної Ради (УСКР). Цю Конференцію
було проведено в рамках Х Світового
Конгресу Українців 20 серпня 2013 року
за участю представницьких делегацій
НАКСУ та ВАКС від України, Централі
Українських Кооператив Америки (ЦУ�
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КА) та Української Кооперативної Ради
Канади (УКРК). При цьому, до складу
виборних органів УСКР було рекомендо�
вано: Петра Миколайовича Козинця � до
складу Ради директорів Української Сві�
тової Кооперативної Ради, Катерину Ві�
таліївну Калустову � до складу Контроль�
ної Комісії. 

Також на цьому засіданні було схвале�
но проект Звернення Української Світо�
вої Кооперативної Ради до Президента
України В. Януковича з проханням під�
тримки розвитку національної системи
кредитної кооперації та залучення про�
фесійних об'єднань до обговорення стра�
тегії розвитку кредитно�кооперативної
системи України. Зазначений проект в
подальшому було затверджено на Конфе�
ренції УСКР та надіслано Президенту
України разом із копіями до Кабінету Мі�
ністрів України та Нацкомфінпослуг.
Зрозуміло, що реагування від Президента
Януковича годі було і чекати. Так само не
надійшло жодної відповіді як від Кабмі�
ну, так і від Нацкомфінпослуг. Мабуть,
були сильно завантажені грандіозними
державними справами. Проте тепер у
більшості адресатів буде багато часу для
роздумів наодинці. Ми ж зі свого боку хо�
чемо, нарешті, впевненості в тому, що
державні чиновники будь�якого рівня не
тільки зроблять правильні висновки з до�
лі попередників, але й навчаться дослуха�
тися до волі людей і вести конструктив�
ний діалог без палаючих шин та сотень
втрачених людських життів. 

Продовжуючи діяльність у напрямі до�
несення позиції кредитних спілок до ор�
ганів державної влади, Радою НАКСУ
було ухвалено низку рішень щодо пред�
ставництва НАКСУ у громадських радах
при Нацкомфінпослуг та Антимонополь�
ному комітеті України. При цьому, треба
нагадати, що, крім участі у вказаних ра�
дах, НАКСУ також представлена у гро�
мадських радах при Міністерстві фінан�
сів України та Держфінмоніторингу.

Також члени Ради НАКСУ взяли ак�
тивну і безпосередню участь у підготовці
і проведенні "Майстер�класу "Ефектив�
ність, успіх, якість", який відбувся у ве�
ресні минулого року і був присвячений
практичним аспектам діяльності кредит�
них спілок.

Серед інших Радою НАКСУ розгляда�
лися питання щодо виконання та затвер�
дження бюджетів Асоціації, заслухову�
вання та обговорення звітів Виконавчої
дирекції НАКСУ, припинення участі
НАКСУ у Міжнародному бюро кредит�
них історій, питання членства кредитних
спілок в НАКСУ. Зокрема, при обгово�
ренні бюджету НАКСУ на 2014 рік, вит�
ратну частину якого було оптимізовано
та скорочено, одним із пріоритетних нап�
рямів діяльності та фінансування було
визнано проведення внутрішніх ревізій в
кредитних спілках � членах НАКСУ. Зва�
жаючи на ефективність відпрацьованої в
рамках Проекту "АгроІнвест" методології
проведення таких перевірок, було вирі�
шено збільшити фінансування цієї статі
за рахунок додаткових членських внес�
ків. 

Як завжди, з боку Ради НАКСУ приді�
лялася постійна увага питанням моніто�
рингу результативності діяльності Вико�
навчої дирекції НАКСУ. На кожному із
засідань Ради НАКСУ розглядалися пе�
ріодичні звіти Виконавчої дирекції, ін�
формація про хід виконання бюджету
Асоціації, питання фінансової дисциплі�
ни кредитних спілок � членів НАКСУ. За
підсумками 2013 року Рада ухвалила рі�
шення про виконання бюджету НАКСУ в
повному обсязі, а достовірність даних
щодо фінансового стану НАКСУ було
підтверджено аудиторським висновком
Аудиторської компанії "УПК � Аудит
ЛТД" (Свідоцтво АПУ № 2228 від
26.01.2001 року, дія якого подовжена до
04.11.2015 року рішенням АПУ від
04.11.2010 року № 221/3). При цьому, до�
хідна частина бюджету в частині надход�



жень членських внесків та процентних
доходів була виконана на 82,57% (635 755
гривень фактично проти 700 000 гривень
запланованих). Натомість обсяг процен�
тних надходжень від розміщення коштів
НАКСУ на депозитних рахунках в бан�
ках склав 119,49% (776 655 гривень фак�
тично проти 650 000 гривень запланова�
них), однак, зважаючи на те, що розмі�
щення коштів НАКСУ в ОКС НАКСУ
здійснювалося у мінімальних обсягах,
відповідні доходи склали лише 4 285 гри�
вень або 2,68% від запланованих за цією
статтею. Також до складу доходів у 2012
році увійшли додаткові членські внески,
включаючи додаткові внески на прове�
дення конгресів, форумі та сплату реєс�
траційного внеску за участь кредитних
спілок у Світовій конференції Всесвіт�
ньої ради кредитних спілок на загальну
суму 208 800 гривень проти 140 000 гри�
вень, запланованих бюджетом. Таким чи�
ном, фактичні бюджетні надходження
склали 1 625 495 гривень при планових 1
720 000 гривень або на 5,49% менше, ніж
передбачалося. 

Щодо фінансових фондів НАКСУ, то
при бюджетному плануванні на 2013 рік
поповнення фінансових фондів НАКСУ
не очікувалося. Натомість мало місце по�
повнення стабілізаційного фонду в сумі
56 201 гривень та зменшення суми цен�
трального резерву ліквідності на 10 097
гривень.  

При виконанні витратної частини на
понесення операційних витрат бюджет
виконано на 94,17% (за планом визначено
1 720 000 гривень, по факту витрачено 1
619 795 гривень), що зумовило бюджет�
ний профіцит в сумі 47 326 гривень. 

Затвердженим Радою НАКСУ бюдже�
том на 2014 рік передбачено грошові над�
ходження до доходної частини бюджету у
сумі 1 565 000 гривень (640 000 гривень �
надходження від обов'язкових членських
внесків, 702 000 гривень � надходження
від розміщення коштів на депозитних ра�

хунках в банках та 223 000 гривень додат�
кових членських внесків на проведення
конференцій тощо) за умови, що плано�
вого поповнення фінансових фондів
НАКСУ до бюджету не закладалося. Що�
до запланованих операційних витрат, то
їх сума дорівнює сумі планових доходів.
Таким чином, бюджетом НАКСУ перед�
бачено фінансування витратної частини
за рахунок обов'язкових членських внес�
ків у розмірі менше 41% від загальних
планових доходів, що вимагає від членів
НАКСУ неухильного дотримання дис�
ципліни сплати членських внесків.

Щодо членства в НАКСУ варто зазна�
чити, що наразі членами НАКСУ є 140
кредитних спілок, активи яких складають
майже 600 мільйонів гривень, а кількість
членів становить понад 280 тисяч осіб.

І на завершення дозвольте поінформу�
вати вас щодо ще однієї з постанов Ради
НАКСУ. Йдеться про відзначення 20�ї
річниці від створення НАКСУ, яка наста�
не 09 червня 2014 року. Зрозуміло, що це
� не прохідна дата. Це � перший вагомий
ювілей, привід не тільки для підсумків та
аналізу, але й для свята. Однак, за глибо�
ким переконанням членів Ради НАКСУ,
сьогодні, коли в Україні лунають пострі�
ли, а наші з вами колеги зі зброєю в руках
на Луганщині та Донеччині виборюють
майбутнє нашої країни, не час для свят�
кування. Саме тому на останньому своє�
му засіданні Радою НАКСУ було виріше�
но провести відзначення 20�ліття НАК�
СУ восени. Сподіваймося, що до того ча�
су в нашому житті запанує мир, а пози�
тивні зміни та трансформація, через які
пройшло громадянське суспільство Укра�
їни, відбудуться і в органах державної
влади. І ми зустрінемось, і відсвяткуємо
наш ювілей! Як  підсумок, як новий старт
і як перемогу!

Голова Ради НАКСУ Анатолій Занюк
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Шановні колеги!

Наглядовий комітет у звітному періоді пра�
цював у наступному складі:

Ірина Боголюбова � голова Наглядового
комітету;

Володимир Науменко � заступник голови
Наглядового комітету;

Олена Грузіна � секретар Наглядового
комітету;

Анатолій Олійник � член Наглядового
комітету;

Ірина Махник � член Наглядового комітету;
Ігор Росипайло � член Наглядового

комітету;
Енвер Махсудов � член Наглядового

комітету.
В цьому складі Наглядовий комітет був

представлений на всіх засіданнях Президії
НАКСУ та Ради НАКСУ.

Наглядовим комітетом НАКСУ за звітний
період було проведено 4 засідання, на яких роз�
глядалися питання поточної діяльності НАК�
СУ у відповідності з компетенцією Наглядово�
го комітету визначеною статутом та положен�
ням. Постійна увага на засіданнях  Наглядового
комітету приділялась питанням виконання та
цільового використання коштів бюджету НАК�
СУ, відповідності Статуту рішень Ради, Прези�
дії та Виконавчої дирекції, вирішення кадрових
питань, відповідності діяльності НАКСУ на�
гальним потребам кредитних спілок.

Користуючись нагодою, хочу подякувати
всім обласним асоціаціям кредитних спілок �
членів НАКСУ, які в 2013 році організовано
провели конференції в свої регіонах та обрали
членів Ради НАКСУ від області.

Члени Наглядового комітету були присутні
на обласних конференціях по обранню членів
Ради НАКСУ як спостерігачі, контролювали
легітимність проведення конференцій та відпо�
відність обраних членів Ради НАКСУ вимогам
Положення про Раду НАКСУ.

В 2014 році, у відповідності з вимогами що
зазначені в Положенні про Наглядовий Коміте�

ту НАКСУ (п.3, п/п 3.4), закінчується повнова�
ження 4 членів Наглядового  комітету НАКСУ,
в тому числі: 

Ірина Боголюбова (КС "АЖІО" м. Київ);
Володимир Науменко (КС "Товариство

"Взаємний кредит" м. Маріуполь);
Ігор Росипайло (КС "Прикарпаття � сім" м.

Івано�Франківськ);
Енвер Махсудов (КС "ЮРТ", м. Біло�

горськ).
Наглядовий комітет констатує, що протягом

звітного періоду:
� Рішення Ради, Президії та посадових

осіб Виконавчої Дирекції НАКСУ відповідали
вимогам чинного законодавства, Статуту та
внутрішнім положенням НАКСУ, рішенням
Конференції НАКСУ та програмам розвитку
НАКСУ, а рішення посадових осіб Виконавчої
дирекції не суперечили рішенням Ради
НАКСУ.

� Загальна  дохідна частина бюджету була
виконана на 94,51%.

� Витратна частина  бюджету була вико�
нана на 94,17%.

Достовірність даних щодо фінансового стану
НАКСУ було підтверджено аудиторським вис�
новком Аудиторської компанії "УПК � Аудит
ЛТД", яким визначено, що система обліку
НАКСУ відповідає її розміру, структурі і виду
діяльності та забезпечує належний збір і оброб�
ку інформації, необхідної для складання фінан�
сової звітності. Наявна інформація дає повне
уявлення про реальний склад активів та пасивів
балансу НАКСУ.

Фінансова звітність  Національної асоціації
кредитних  спілок України  складена за дійсни�
ми даними бухгалтерського  обліку відповідно
до вимог  чинного  законодавства і в усіх суттє�
вих аспектах відображає фактичний фінансо�
вий стан НАКСУ станом на 31.12.2013 року за
результатами діяльності з 01.01.2013 року по
31.12.2013 року.

Голова Наглядового     Ірина Боголюбова
комітету НАКСУ

ЗВІТ НАГЛЯДОВОГО КОМІТЕТУ НАКСУ
НА XXI ЗВІТНО�ВИБОРНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ
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Шановні делегати! 
Вельмишановні гості!

Через десять днів Національна асоціація
кредитних спілок України відмічатиме свій
20�річний ювілей. За 20 років наша асоціа�
ція разом з усіма кредитними спілками Ук�
раїни переживала різні часи. Сьогодні, в пе�
реддень славного ювілею, пропонуємо здій�
снити короткий екскурс в історію. Тим біль�
ше, що історія НАКСУ тісно пов'язана з іс�
торією нашої незалежної України, з усіма її
успіхами і підйомами та всіма кризами, стаг�
націями і драматичними подіями.

Умовно нашу історію можна поділити на
декілька періодів.

1994�1996 роки � період зародження та
становлення кредитних спілок та НАКСУ.
Період шаленої інфляції, становлення наці�
ональної валюти, а з іншого боку � період ен�
тузіазму та безкорисливої самовіддачі пер�
ших ініціаторів відродження кредитно�коо�
перативного руху.

1996�1999 роки � період зміцнення кре�
дитних спілок в Україні та побудови систе�
ми НАКСУ. Період встановлення правил
гри на ринку, які запроваджувала НАКСУ.
підтримка міжнародних інституцій та про�
ектів технічної допомоги. В цей період були
створені Навчально�методичний центр та
Сервісний центр НАКСУ, почала створюва�
тись стабілізаційна програма і фінансові
фонди асоціації.

1999�2002 роки � період випробування
першою фінансовою кризою та становлення
самодостатності кредитних спілок та
НАКСУ. Це період майже одномоментного
трикратного падіння курсу національної ва�
люти, період, в якому кредитні спілки та
НАКСУ залишились практично без зовніш�
ньої підтримки, до якої вже всі звикли. Не
дивлячись на всі ці складнощі та перевірку

на витримку якраз в цей період і кредитні
спілки, і Національна асоціація змогли не
лише вистояти, а й стали в повному обсязі
самодостатніми та незалежними.

2002�2008 роки � період динамічного роз�
витку руху кредитних спілок, економічної ста�
більності в державі та зміцнення НАКСУ. Це
був період стабільності національної валюти,
росту економіки, фінансового зміцнення кре�
дитних спілок та НАКСУ, розвитку та зміц�
нення фінансових програм асоціації, повноцін�
ної державної підтримки. Період запроваджен�
ня державного регулювання. Водночас, це був
період і певних перекосів, розшарування кре�
дитних спілок за розміром активів, певної ко�
мерціалізації в частини кредитних спілок за ра�
хунок нехтування кооперативними принципа�
ми та неадекватної оцінки і реакції на ці явища
з боку державного регулятора. Іншими слова�
ми, мало місце явище, яке можна характеризу�
вати як "головокружение от успехов". В цей же
період не без активної участі держрегулятора
та іноземних помічників відбувся і розкол са�
мого руху кредитних спілок. Якраз десятиріч�
ний ювілей цієї події в кредитно�кооператив�
ному русі нещодавно відмічали наші колеги з
ВАКС.

Кінець 2008�2010 рік � період фінансової
та економічної кризи, кризових явищ в кре�
дитних спілках та падіння довіри до кредит�
ної кооперації. Це період різкого збільшення
прострочених кредитів практично у всій
системі, гучних скандалів у цілого ряду кре�
дитних спілок. За цей час практично збан�
крутувало близько 10 кредитних спілок �
членів НАКСУ, ще стільки ж приблизно ви�
жили, але до сьогоднішнього дня не можуть
вийти на стабільний рівень. Держава повніс�
тю відвернулась від кредитних спілок. Акти�
ви кредитних спілок зменшились втричі. 

2010�2013 роки � період рецесії. Падіння
ринку припинилось, але ренесансу не відбу�

ЗВІТ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ 
НА ХХІ ЗВІТНО�ВИБОРНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ
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вається. Це період масового антипіару, чітко
спланованої кампанії з дискредитації кре�
дитної кооперації, державної політики гноб�
лення малого бізнесу, фермерства, сільсько�
господарської та кредитної кооперації � ін�
шими словами, всього, що заважає великому
капіталу. Кожен рік зміна керівного складу
держрегулятора, а, відповідно, і непослідов�
ність в його діях. Корупційна складова в ро�
боті регулятора стала головним пріоритетом
і чіткою системою, яка лише посилювалася з
кожною зміною керівництва Комісії. 

В цих умовах відсутність падіння ринку і
навіть щорічне невелике зростання показ�
ників, яке відбувається не завдяки, а всупе�
реч державній політиці тільки підкреслює
послідовність та наполегливість лідерів та
активу кредитних спілок, бажання працюва�
ти для людей та їх добробуту.

А тепер про звітний період роботи Націо�
нальної асоціації. З попереднього аналізу чіт�
ко видно, що ситуація на ринку кредитних спі�
лок за великим рахунком повністю віддзерка�
лює ситуацію в державі в цілому. І звітний пе�
ріод не є виключенням. Останній рік діяль�
ності НАКСУ припав, мабуть, на найбільш
драматичний період, що переживає наша дер�
жава. Незважаючи на те, що кредитні спілки
за визначенням стоять поза політикою, дотри�
муватись цього принципу в нас останнім ча�
сом не зовсім виходить. Сьогодні мало знай�
деться кредитних спілок в Україні, які б не під�
тримували революцію гідності, революцію
проти корупції та свавілля, революцію євро�
пейського вибору. Не превеликий жаль, наші
випробування після перемоги революції не за�
кінчились. Зовнішня неприкрита агресія в по�
єднанні з шаленим супротивом внутрішніх аг�
ресивних противників демократії та україн�
ської незалежності не дають можливості для
стабілізації та розвитку кредитних спілок.
Звісно, на чутливий фінансовий ринок не мо�
жуть не впливати революції, а тим більше во�
єнні дії. Ви бачите, які негаразди відбуваються
в банківській системі, про перевагу в надійнос�
ті якої, на відміну від кредитних спілок, нам
всі розповідали протягом останніх п'яти років.

Тому якщо порівнювати ситуацію в бан�

ках з діяльністю кредитних спілок в цей
непростий час, то нам навіть є чим сьогодні
пишатися. По�перше, абсолютна більшість
кредитних спілок навіть в найскладніші пе�
ріоди не зупиняли кредитування. Активи
кредитних спілок � членів НАКСУ за 2013
рік виросли майже на 50 млн. грн. (? 10%).
Кредитний портфель за рік зріс на 27 млн.
грн. (6%). Особливо приємно відзначити
зростання капіталу кредитних спілок на
25%, причому, зростання як за рахунок па�
йового капіталу (перш за все, завдяки цілес�
прямованій діяльності в реалізації дозвіль�
них процедур нашого славного регулятора),
так і за рахунок власного капіталу (тільки
резервний капітал зріс на 15%) � а це вже
наслідки правильних висновків для всіх з
кризи 2008�2009 років, зробленого керів�
ництвом кредитних спілок.

На фоні динаміки 2013 року маємо гірші
показники першого кварталу 2014 року, ок�
ремі з них продемонстрували невелике па�
діння до 2�3%. Причина, мабуть, всім зрозу�
міла � до узагальнених показників тимчасо�
во не включені дані по окремих кредитних
спілках Криму та Севастополя, та й ситуація
на сході не додає оптимізму.

Про кримські кредитні спілки � члени
НАКСУ хотілося б сказати окремо. Мабуть,
без перебільшення можна сказати, що ситуа�
ція з кредитними спілками Криму та Севасто�
поля для більшості з нас є найбільш болісним
питанням. Ми завжди пишались більшістю
кредитних спілок Криму. Ще більше пишає�
мось сьогодні. Розуміючи всю складність си�
туації, просто злість від власного безсилля, не
можемо сьогодні не доповісти � із 12 спілок
окупованого регіону зі складу НАКСУ вий�
шли лише одна. Навіть звіти за перший квар�
тал 2014 року до НАКСУ надало більше поло�
вини з них. Давайте привітаємо сьогодні учас�
ників Конференції Енвера Махсудова та Мус�
тафу Шабанова і подякуємо всім нашим коле�
гам з Криму за їх мужність, вірність та актив�
ну співпрацю.

Шановні колеги, говорячи про результати
діяльності кредитних спілок у цей складний
звітний період, хочемо ще раз підкреслити,
що абсолютна більшість спілок � членів



НАКСУ весь період не зупиняли кредиту�
вання, не понесли суттєвих втрат та відтоку
фінансових ресурсів (тоді як банки за 4 мі�
сяці втратили 75 млрд. грн.), 85 % кредитних
спілок � членів НАКСУ залишаються при�
бутковими за результатами роботи у звітно�
му періоді. І головна заслуга в позитивних
результатах діяльності по праву належить
лідерам та менеджменту наших кредитних
спілок, які в надзвичайно складних політич�
них та економічних умовах утримують ситу�
ацію, знаходять вихід зі становища навіть
при вкрай деструктивній позиції регулятора
з дозвільних процедур, про яку вже говори�
лося у доповіді Ради НАКСУ.

Позитивно сприяла фінансовому стану
кредитних спілок і діяльність фінансових
фондів НАКСУ у звітному періоді. За 2013 рік
та І квартал 2014 року Стабфондом, фондом
технічної допомоги та Програмою "Старт" бу�
ла надана зворотна фінансова допомога 24
кредитним спілкам за 45 договорами на за�
гальну суму близько 2,8 млн. гривень (для по�
рівняння: у минулому звітному періоді сума
допомоги складала 1,6 млн. грн.). До цих по�
казників логічно додати 168 кредитів Об'єдна�
ної кредитної спілки НАКСУ на загальну су�
му майже 16 млн. гривень, якими скористали�
ся більше 50 кредитних спілок. Особливо ак�
туальною була дана допомога при ситуації з
відсутністю ліцензій на залучення вкладів у
значної частини кредитних спілок, які, маючи
відмінні показники, роками не можуть отри�
мати ліцензію. Згідно з версією високопрофе�
сійного держрегулятора, "причина відмови у
видачі ліцензії � неграмотність при підготовці
менеджментом КС пакетів документів і неп�
рофесійності юридичних експертів НАКСУ".
Мабуть, стажу роботи на ринку 10�20 років не�
достатньо, щоб на рівних вести діалог з праців�
никами Нацкомфінпослуг, де плинність кад�
рів сягає 50% щорічно.

Звітуючи про діяльність Виконавчої ди�
рекції НАКСУ за рік своєї роботи, можна
багато говорити про те, що було зроблено по
кожному напрямку окремо. Мабуть, великої
необхідності в цьому немає. Скажу тільки,
що все робилося в штатному режимі. Як і в
попередні роки, регулярно виходив журнал

"Бюлетень кредитних спілок України" і без�
коштовно розповсюджувався серед всіх ба�
жаючих, незалежно від членства в НАКСУ.
В звичайному режимі працювали Навчаль�
но�методичний центр та Інформаційно�кон�
сультаційна служба � 8 власних семінарів
для більш ніж 300 учасників, видано 10 ме�
тодичних збірників, більше 100 відповідаль�
них працівників кредитних спілок за під�
тримки НМЦ пройшли обов'язкову пере�
підготовку та склали іспити. Підготовлено
та проведено 3 науково�практичні конфе�
ренції. Активно продовжено співпрацю з
Всесвітньою Радою кредитних спілок та Ук�
раїнською світовою кооперативною Радою.
В штатному режимі функціонує веб�сайт
НАКСУ та форум сайту, надруковано фі�
нансову звітність за 2013 рік 118 кредитних
спілок. 

До новацій сміливо можна віднести впро�
вадження системи служби внутрішніх реві�
зій � за звітний період вже 10 спілок прой�
шли відповідну перевірку за підтримки аме�
риканського  Проекту "АгроІнвест" і ця
практика буде поширюватись та розвива�
тись.

Щодо виконання рішень попередньої
Конференції з приводу співпраці з Націо�
нальною Комісією та іншими органами дер�
жавної влади. Про це вже детально говори�
лось у доповіді Ради НАКСУ. Доповню нас�
тупне: до позитиву можна віднести тільки
те. що трохи покращилась співпраця з пи�
тань опрацювання змін у нормативній базі,
але якщо оцінювати її за 100�бальною шка�
лою, то оцінка буде, мабуть, 30�40% від ба�
жаної.

В кінці минулого року відбулись пози�
тивні зрушення в порозумінні ринку та ре�
гулятора щодо головних аспектів законо�
давчих змін.

Слава Богу, закінчились "страшилки"
про обов'язкову реорганізацію кредитних
спілок, що працюють з депозитами, в коопе�
ративні банки. Досягнуто компромісу в ін�
ших важливих питаннях � вимог до прове�
дення загальних зборів, розширення фун�
кціональних можливостей спілок, ряду ін�
ших питань. Непорозуміння залишаються
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тільки по двох, але, на нашу думку, важливі�
ших питаннях. Перше питання � це преслав�
на та корупційноємна проблема � дозвільні
процедури. Ну дуже вже хочеться регулято�
ру ввести обов'язкове ліцензування діяль�
ності кредитних спілок, які працюють на па�
ях, всупереч Закону про фінансові послуги.

Друга проблема � всім зрозуміла необхід�
ність впровадження саморегулювання на
ринку розуміється регулятором як необхід�
ність створити окрему структуру кредитних
спілок, причому, створити під проводом са�
мого регулятора та з його безпосереднім
впливом на вся рішення і примусово, не зва�
жаючи на антимонопольне законодавство,
загнати туди всі спілки. Цікаво, що це має
спільного із саморегулюванням і який дідь�
ко за все це заплатить?! І якщо така структу�
ра буде створена, то навіщо тоді взагалі рин�
ку сам регулятор?

Тішить тільки одне: на відміну від регуля�
тора, позицію НАКСУ в цьому питанні під�
тримує Всесвітня Рада кредитних спілок,
деякі міністерства і навіть Адміністрація
Президента.

З цього приводу хочу звернути увагу при�
сутніх на те, що остання зустріч керівника
Комісії з широким колом керівників кредит�
них спілок з актуальних проблем відбулась
тільки на початку головування добре відо�
мого всім п. Волги в 2010 році. (Зустріч ми�
нулого року з п. Візіровим з чітко визначе�
ним обмеженим списком присутніх, з вимо�
гою не тільки попередньо надати питання, а
й підготувати відповіді на них, брати до ува�
ги, мабуть, не варто).

Ми вітаємо присутність на нашій Конфе�
ренції в.о. Голови Комісії п. Полякова. Ма�
буть, ніхто навіть не пам'ятає про подібну по�
дію в минулому. Це вселяє сподівання на те,
що ми дійсно вже живемо в новій Україні і все
в нас у майбутньому буде так, як у Європі.

Користуючись нагодою, висловлюємо на�
дію на те, що і у подальшій роботі у нас буде
відпрацьована реальна співпраця і зустрічі
керівництва Комісії з ринком будуть регу�
лярними, буденними та взаємно корисними.

Ми також сподіваємось, що у питаннях нор�
мативної бази та регуляторної діяльності Ко�

місія не обмежиться косметичними змінами, а
за участю ринку проведе повну дерегуляцію.
Всі вимоги та нормативи, які сприяють ста�
більності в роботі кредитних спілок, мають бу�
ти залишені. Але все те, що ніяк не впливає на
рівень роботи, а тільки ускладнює життя і рин�
ку, і регулятору бюрократизацією та непотріб�
не нікому, крім корупціонерів, паперотворен�
ня, має бути відмінено. Для розуміння тільки
один приклад: більше половини стабільних
кредитних спілок роками не можуть отримати
нову ліцензію. В той же час, жодного прикладу
відмови у видачі ліцензії з причини фінансово�
го стану або виявлених недоліків в роботі за ос�
танні роки ринок не знає. Результат � всі пере�
вантажені паперами, ринок вже чотири роки
стоїть на місці, а банкрутство окремих спілок
продовжується. В чому ж тоді логіка? Кому
потрібне таке державне регулювання? Ринку
не потрібне, захисту прав споживачів це нічого
не дає, державі це теж нічого не дає, хіба що ок�
ремим її представникам. Тому ще раз заклика�
ємо: давайте разом зробимо так, щоб загублені
життя Небесної сотні не були марними.

Шановні колеги!
У доповіді Голови Ради вже говорилось

про рішення перенести офіційне святкуван�
ня 20�річного ювілею НАКСУ на осінь по�
точного року. Сьогодні дійсно більш важли�
во підтримати наших колег з Донецької та
Луганської областей, яким зараз найсклад�
ніше, дехто з них навіть керують самооборо�
ною у своїх регіонах. Але ми віримо, що вис�
тоїмо, і в єдиній незалежній Україні настане
мир та злагода. А кредитні спілки з держав�
ним регулятором спільно запрацюють над
розвитком ринку, поширенням таких необ�
хідних сьогодні фінансових послуг для міль�
йонів українських громадян. І тоді ми змо�
жемо гідно відсвяткувати ювілей і з впевне�
ністю планувати майбутнє на наступні 20
років процвітання.

Дякую всім за увагу! Слава Україні!

Президент НАКСУ Петро Козинець



30 травня 2014 року у Києві пройшли
загальні збори Об’єднаної кредитної
спілки Національної асоціації кредитних
спілок України.

Станом на 1 січня 2014 року загальна чи�
сельність членів ОКС НАКСУ складала 71
кредитну спілку, з якої на загальних зборах
особисто були представлені 48 КС, що ста�
новить більше 50 % членів ОКС.

Після затвердження порядку денного
учасники зборів перейшли до заслуховуван�
ня звітів про діяльність органів управління
ОКС НАКСУ у 2013 році. 

Людмила Кравченко, Голова правління
ОКС НАКСУ, зазначила, зокрема, що про�
тягом звітного періоду відбувалась певна
динаміка членства ОКС: 2 кредитні спілки
набули членства, 5 припинили. Припинення
членства було пов’язане, по�перше, з само�
достатністю КС в межах власних ресурсів,
по�друге — з необхідністю оптимізації паси�
вів для покращення фінансового стану. 

Протягом 2013 року мало місце пожвав�
лення кредитування. Однак поточного року
ситуація змінилась. ОКС НАКСУ має дос�
татню кількість вільного ресурсу, проте, зва�
жаючи на сьогоднішню економічну ситуа�
цію, змушена бути максимально обережною
в кредитуванні КС сходу України та розмі�
щенні коштів на банківських депозитах. 

Через нестабільну ситуацію в країні ди�
наміки активів, яка була наприкінці мину�
лого року, сьогодні в ОКС не спостерігаєть�
ся. Натомість з’явилась тенденція до зни�
ження рівня простроченості. Зокрема, ОКС
вдалося вирішити питання з врегулюванням
взаємовідносин з частиною кредитних спі�
лок, що мали заборгованість за кредитами.
Крім того, у зв’язку з порушенням положень
Статуту ОКС НАКСУ через прострочену
заборгованість за наданими кредитами за�
гальними зборами було прийняте рішення
про припинення членства в ОКС НАКСУ
ряду кредитних спілок з наступним ужит�
тям відповідних заходів з примусового стяг�
нення боргів. 

Звітуючи про роботу правління ОКС
НАКСУ, Людмила Кравченко зазначила, що
за період з 1 січня по 31 грудня 2013 року бу�
ло надано 129 кредитів та відкрито кредит�
них ліній на загальну суму понад 12 млн.
грн. Протягом 2013 року зафіксовано тен�
денцію до зростання капіталу за рахунок до�
даткового пайового капіталу, в той час як
обов’язковий пайовий капітал лишається на
постійному рівні. Це пояснюється тим, що
кредитні спілки охочіше направляють свої
кошти на розміщення в додаткові пайові
внески в ОКС, ніж розміщують їх у банках.
Принагідно Людмила Кравченко подякува�
ла членам ОКС НАКСУ за те, що, завдяки
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готовності і довірі кредитних спілок ОКС
НАКСУ має можливість виконувати свої
зобов’язання щодо задоволення кредитних
потреб КС перед іншими членами.

Аналіз показників регулятивного капіта�
лу, активів, зважених за ступенем ризику, та
активів свідчить про підвищення якості ак�
тивів ОКС НАКСУ. При цьому станом на
31.12.2013 року активи, зважені за ступенем
ризику, покриті регулятивним капіталом на
88%.

В рамках контролю адекватності покрит�
тя простроченості правлінням ОКС
НАКСУ здійснювалось регулярне зістав�
лення обсягу всієї проблемної заборгованос�
ті із сумами страхового резерву, резервного
капіталу та показників обов’язкового пайо�
вого капіталу, який сформовано лише кре�
дитними спілками, що припустилися пору�
шень режиму сплати кредитів, отриманих в
ОКС НАКСУ. Всі прострочені кредити в
повному обсязі перекриті за рахунок резер�
вів та обов’язкових пайових внесків членів
ОКС. Коефіцієнт платоспроможності ОКС
НАКСУ станом на 31.12.2013 року дорівнює
87,75% при нормативному значенні не менш
ніж 8 відсотків. Також виконані і решта нор�
мативів, передбачених законом.

Цього року з’явився ще один звіт – звіт
про результати діяльності та письмові вис�
новки про результати проведених перевірок
структурним підрозділом з проведення
внутрішнього аудиту. Цим підрозділом про�
тягом звітного періоду було проведено 19
перевірок щорічної та щоквартальної періо�
дичності щодо дотримання законодавства та

внутрішніх документів при здійсненні опе�
рацій ОКС НАКСУ та перевірки достовір�
ності та повноти інформації, яка надається
спостережній раді, ревізійній комісії, загаль�
ним зборам членів ОКС НАКСУ та Нац�
комфінпослуг.

Ревізійна Комісія ОКС НАКСУ протя�
гом 2013 року працювала у штатному режи�
мі. Її висновок підтвердив, що у звітному пе�
ріоді ОКС НАКСУ працювала у відповід�
ності зі Статутом та затвердженими поло�
женнями. Фінансово�господарська діяль�
ність ОКС провадилася згідно з чинним за�
конодавством, що підтверджено аудитор�
ським висновком.

У висновку незалежного аудитора про ре�
зультати перевірки фінансової звітності та
звітних даних ОКС НАКСУ, наданому ау�
диторською компанією ТОВ «УПК�Аудит
Лтд», зазначено, що річні звітні дані за 2013
рік, складені для подання до Нацкомфінпос�
луг, відповідають вимогам до їх складання і
справедливо й достовірно відображають: фі�
нансову і кредитну діяльність кредитної
спілки; склад активів та пасивів балансу; до�
ходи та витрати, результат її діяльності. 

Після заслуховування усіх звітів учасни�
ки загальних зборів затвердили звіти спос�
тережної ради, правління, кредитного комі�
тету, висновок ревізійної комісії, річну звіт�
ність та результати фінансово�господарської
діяльності ОКС НАКСУ за 2013 рік.

Проаналізувавши ситуацію із заборгова�
ністю за кредитами, що склалася впродовж
кількох років щодо ряду кредитних спілок
— членів ОКС НАКСУ („Бліц�кредит”



(м. Севастополь), „ОІІМФ” (м. Одеса),
„Президент�клуб”, „Селянський кредит” (м.
Чернігів), „Златоград” (смт Комінтернів�
ське Одеської обл.), „Ресурс”, „Кримське
ТВК” (м. Сімферополь), „Лугань�кредит”
(м. Луганськ), „Спартак” (м. Рівне)), загаль�
ними зборами було прийняте рішення про
виключення їх з ОКС НАКСУ за порушен�
ня статутних вимог. 

Щодо здійснення розподілу нерозподіле�
ного доходу, що залишився у розпорядженні
ОКС НАКСУ за результатами 2013 фінан�
сового року, учасники зборів підтримали
пропозицію президії спрямувати його час�
тину на поповнення резервного капіталу та
розподілити на обов’язкові пайові внески
членів ОКС НАКСУ. 

Далі учасники засідання ознайомилися та
взяли до відома бюджет ОКС НАКСУ на
2014 рік та підтримали пропозицію про виз�
начення Аудиторської компанії “УПК�Ау�
дит ЛТД” для підтвердження достовірності і
повноти річної звітності ОКС НАКСУ за

2014 фінансовий рік із залученням до ауди�
торської перевірки аудиторів цієї фірми,
внесених до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансо�
вих установ.

З метою приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства внутрішніх
положень ОКС НАКСУ на загальних збо�
рах було затверджено нову редакція Поло�
ження про правління ОКС НАКСУ.

Наступним питанням порядку денного
було обрання чотирьох членів спостережної
ради і двох членів ревізійної комісії ОКС
НАКСУ, термін повноважень яких сплив
2013 року. За результатами голосування но�
вообраними членами спостережної ради
ОКС НАКСУ стали: Олег Арсьонов (КС
„Єдність”, м. Херсон), Ігор Мустафаєв (КС
„АР МОУ”, м. Одеса), Віталій Чмутенко
(КС „Народний кредит”, м. Тростянець
Сумської області) та Анатолій Олійник (КС
„Благо”, м. Бердянськ). Наряду з ними у
спостережній раді ОКС НАКСУ продов�
жать роботу: Юрій Ковальов (КС «Кредит�
сталь», м. Маріуполь), Олена Маковій (КС
«Моя родина», м. Чернігів), Анатолій За�
нюк (КС «Ощадність, м Кам’янець�Поділь�
ський), Володимир Коломацький (КС «Аг�
ро�Кредит», м. Старобільськ Луганської
обл.) та Юрій Тягур (КС „Святий Мартин”,
м. Мукачеве).

До складу ревізійної комісії було обрано
Ірину Боголюбову (КС „Ажіо”, м. Київ) та
Олену Грузіну (КС „Партнер”, м. Славутич
Київської області). У складі ревізійної комі�
сії працюватимуть далі: Оксана Булаєнко
(КС «Господар», м. Макарів), Ірина Костю�
ченко (КС „Народна воля”, м. Чернігів), Ок�
сана Ряска (КС «Нарцис», м. Хуст ), Ганна
Семенчук (КС «Кредит�Чорнобиль», м.
Умань) та Тетяна Хлопоніна (КС «Карат»,
м. Куп’янськ Харківської обл.).
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У травні цього року на запрошення
Проекту технічної допомоги USAID
„АгроІнвест” у Києві перебував Голова
варшавського офісу Національної
асоціації кредитних спілок Польщі Павел
Гжесік. В рамках візиту пан Гжесік був
частим гостем Національної асоціації
кредитних спілок України і люб’язно
погодився відповісти на запитання
журналіста НАКСУ.

— Пане Павеле, що нового з’явилося у
польській системі скоків за 2 останні роки?

— Можна сказати, що відбулась «малень�
ка революція» з точки зору закону. Каса
Крайова багато років була саморегулівною
організацією, а тепер у нас є державний ре�
гулятор — Комісія фінансового нагляду. Ми
оцінюємо це як дуже важливий етап розвит�
ку, тому що польські кредитні спілки з року
в рік неупинно розвивались і тепер вони є
важливою складовою фінансового сектора
Польщі. 

Зі створенням державного регулятора,
починаючи з цього року, польські кредитні
спілки отримали можливість стати учасни�
ками державної системи гарантування вкла�
дів (до цього моменту доступ до фонду стра�
хування депозитів мали лише банки). Рані�

ше для кредитних спілок у Касі Крайовій ді�
яла система взаємного страхування депози�
тів. Цю функцію виконувала страхова ком�
панія, заощадження кожної особи були
убезпечені на суму 100 тис. євро. Сьогодні
реалізацію цієї функції припинено і переда�
но її до вищеозначеного державного фонду.

Фонд страхування депозитів не отримує
державних субсидій, його наповненням зай�
маються банки і кредитні спілки. Депозити
учасників системи — вкладників і банків, і
кредитних спілок застраховані цим фондом
на 100 тис. євро, і це свідчить про відсут�
ність дискримінації. Хочу зазначити, що
сьогодні ще жодна кредитна спілка не ско�
ристалася коштами даного фонду, оскільки
такої необхідності не виникало. Для іміджу
кредитних спілок це грає дуже велику роль,
в офісі кожної присутня інформація про те,
що всі депозити вкладників КС застрахова�
но в державному фонді гарантування. 

— У чому полягає представницька фун�
кція Каси Крайової, функції регулювання
та нагляду?

— Каса Крайова виконує три головних
функції. Першу покладено на центральну
кредитну спілку. В ній акумульовано кошти
на ліквідність кредитних спілок, фінансову

СИСТЕМА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ПОЛЬЩІ: ПРОГРЕС І РОЗВИТОК



допомогу. Друга функція — контрольна, на
відміну від державного органа, який здій�
снює функцію нагляду. Зокрема, всі члени
Каси Крайової зобов’язані регулярно нада�
вати свої фінансові звіти. Це нескладно, ос�
кільки всі члени системи користуються єди�
ним програмним забезпеченням і мають уні�
фіковану модель звітів. В Касі Крайовій
працюють внутрішні інспектори, які здій�
снюють постійний контроль звітності. 

Третя функція нашого об’єднання —
представницька. Вона полягає у представ�
ленні інтересів кредитних спілок у поль�
ському парламенті, державному регуляторі
та на міжнародному рівні у Всесвітній Раді
Кредитних Спілок (WOCCU).

— Каса Крайова має розгалужену інф�
раструктуру. Розкажіть про неї докладні�
ше.

— Так, і вона досить потужна. Сюди вхо�
дять страхові установи, благодійний фонд,
підприємство, яке займається розробкою і
супроводом обов’язкового для всіх скоків
програмного забезпечення, неурядові орга�
нізації з фінансової просвіти, рейтингове
агентство, інвестиційний фонд, система
розв’язання суперечок між скоками в межах
системи, туристичні компанії, власне періо�
дичне видання та професійні громадські ор�
ганізації.

Також польські кредитні спілки отрима�
ли можливість працювати з юридичними
особами, так званим «третім сектором» —
костелами, волонтерськими, неурядовими
організаціями, жіночими об’єднаннями,

житловими кооперативами та ін. з набуттям
ними членства у кредитних спілках та дос�
тупом до всіх послуг, надаваних ними.

— Скільки скоків входить до складу Ка�
си Крайової? Які їх основні показники
(розмір активів, депозити, позики, членс�
тво), динаміка?

— Сьогодні їх кількість складає 55, зага�
лом у Польщі працює 1892 філії кредитних
спілок і їх кількість постійно зростає. За�
гальні активи складають понад 4 млрд. євро,
а членство становить 2,6 млн. осіб. Це най�
більша єдина мережа у Польщі.

Щодо динаміки зазначу, що основні по�
казники впевнено свідчать про постійний
ріст і членства, і активів польських кредит�
них спілок. Ми є частиною фінансового
ринку, який стабільно зростає, і, на щастя, у
нас немає жодних драматичних проблем 

— Чи актуальне для польських кредит�
них спілок питання конкуренції з банків�
ськими установами?

— Як і в усьому світі, у нас є здорова кон�
куренція між фінансовими установами. Тим
більше, що наша спеціалізація, наш голов�
ний продукт — це споживче кредитування.
Ми займаємо свою нішу на ринку, не надає�
мо великих, іпотечних чи „довгих” кредитів,
не кредитуємо підприємства, хоча в законі
таку можливість закріплено.

— Що стало метою Вашого візиту до Ук�
раїни?

— Мій візит до Києва проходить в рамках
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Проекту технічної допомоги USAID „Агро�
Інвест”, фінансованого Американським
агентством з міжнародного розвитку. Мене
запросили працювати над одним з компо�
нентів Проекту щодо доступу до фінансових
послуг шляхом розширення лінійки більш
доступних фінансових продуктів. Після де�
тального вивчення особливостей україн�
ської системи небанківських фінансових ус�
танов я зможу дати певні рекомендації для
більшої ефективності її роботи. Крім того,
триває консультативна співпраця з україн�
ськими колегами в частині підготовки змін
до українського законодавства про кредитні
спілки. У Польщі процедура входження до
ЕС вже позаду, і вона є гарним прикладом
для країн, які претендують на членство у єв�
роспільноті. Для України у цьому плані важ�
ливо мати максимум інформації, зокрема,
щодо процесу негоціації і адаптації націо�
нального законодавства про кредитні спілки
до вимог Євросоюзу.

— Які саме зміни до українського зако�
нодавства про кредитні спілки потрібно
внести для його імплементації до вимог Єв�
росоюзу та які лобістські зусилля мають
бути докладені, виходячи з польського
досвіду?

— Базуючись на польському досвіді, заз�
начу наступне. Для того, щоб кредитні спіл�
ки Польщі могли розвиватися, а не припи�
нили свою діяльність, в кількох банківських
директивах, де прописані вимоги до фінан�
сових установ, для них були зроблені вик�
лючення. Зокрема, для наших кредитних

спілок було б дуже важко виконувати вимо�
гу до власного капіталу в розмірі 5 млн. єв�
ро. Тому польський уряд підняв це питання
ще на стадії ведення переговорів з представ�
никами Євросоюзу напередодні входження
Польщі до його складу. У підсумку з вище�
названих директив Польща була виключена.

Крім того, сьогодні фінансовий ринок
Польщі отримав нові інструменти — Регла�
мент з вимог до капіталу (CRR) і Директиву
з вимог до капіталу (CRD IV). Цей пакет ди�
ректив відповідає Базельським угодам, міс�
тить рекомендацію КПП і у ньому повторе�
но вимогу до капіталу у розмірі 5 млн. євро,
а також вимогу формування додаткових ре�
зервів TIR1, TIR2, TIR3. До їх прийняття
спонукала велика кількість проблем у бан�
ків, збанкрутілих на піку кризи. Це превен�
тивна міра для збереження банків у разі по�
тенційної кризи. Але вони не стосуються
кредитних спілок — для них також зроблено
виключення. 

Перед формальним входженням країни
до ЄС тривала широка дискусія в різних те�
матичних напрямках між урядом та грома�
дянським суспільством. У підсумку вдалося
уникнути загроз для кредитних спілок
Польщі, зберегти їх як кредитні інституції і
створити сприятливе середовище для їх по�
дальшого розвитку.
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Перший квартал 2014 року характеризу�
ється зменшенням як активів, так і кредитно�
го портфеля. При цьому, показник балансо�
вого прибутку (збитку) до активів зменшив�
ся на 1,9% і станом на 31.03.2014 року склав
1% від загальних активів системи. В той же
час, співвідношення доходів 1 кварталу 2014
року до витрат цього періоду склало 114,6%,
що зівставно з даними першого кварталу

2013 року. Одночасно зменшення обсягів
кредитування, пов'язане із нестабільною по�
літичною та економічною ситуацією, так са�
мо, як і зростання прострочених кредитів,
відбилося на погіршенні співвідношення
чистих кредитів до активів. Незважаючи на
це, в цілому система кредитних спілок � чле�
нів НАКСУ за результатами 1 кварталу 2014
року має оцінку "добре".

Кате$орія Назва

по азни а

бальної�оцін и

Мета 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013� 31.12.2013� 31.03.2014

Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал Фа тичне

значення

Бал

ДОХОДНІСТЬ Балансовий

приб�то��до�а�тивів

>0 -1,2% -10 -2,2% -10 -2,4% -10 -2,9% -10 -1,0% -10

Доходи�до�витрат >100% 114,2% 10 110,4% 10 105,5% 10 106,1% 10 114,6% 10

КАПІТАЛ Резерви�до�а�тивів >=11% 27,8% 10 26,6% 10 26,4% 10 26,0% 10 27,7% 10

Прострочені�до

власно о��апітал�

<30% 63,6% 3 64,3% 3 65,8% 3 64,6% 3 64,3% 3

Капітал�до�а�тивів >=30% 35,5% 10 38,0% 10 37,8% 10 38,5% 10 40,1% 10

Власний��апітал�до

а�тивів

>=10% 16,4% 10 15,9% 10 15,7% 10 15,2% 10 17,3% 10

АКТИВИ Доходні�а�тиви�до

платних�зобов'язань

>115% 144,3% 5 152,5% 5 152,7% 5 154,1% 5 154,1% 5

Доходні�а�тиви�до

а�тивів

90% 84,7% 3 84,5% 3 85,4% 4 84,5% 3 83,7% 3

Основні�засоби�до

а�тивів

3-5% 3,8% 5 3,6% 5 3,5% 5 3,2% 5 3,2% 5

Кредити�до�а�тивів 85% 91,8% 4 91,5% 4 92,3% 4 90,9% 4 90,3% 4

Чисті��редити�до

а�тивів

85% 80,5% 5 80,8% 5 81,7% 5 80,2% 5 79,9% 4

ПРОСТРОЧЕНІСТЬ Працюючі��редити

до�а�тивів

>80% 74,2% 2 74,5% 2 75,0% 2 74,2% 2 72,5% 2

Прострочені�до

�редитів

<4% 8,4% 1 8,5% 1 9,2% 1 8,2% 1 9,0% 1

Прострочені�до

а�тивів

<3,5% 6,3% 1 6,4% 1 6,6% 1 6,0% 1 7,4% 1

ЛІКВІДНІСТЬ Лі�відні�а�тиви�до

а�тивів

10% 19,5% 4 18,7% 4 17,8% 4 19,3% 4 19,6% 4

Разом 63� 63� 64� 63� 62�

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК � ЧЛЕНІВ НАКСУ ЗА I КВАРТАЛ 2014 РОКУ

ЗВЕДЕНИЙ РЕЙТИНГ ВСІХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК � ЧЛЕНІВ НАКСУ

Таблиця 1. Рейтингові показники кредитних спілок, що є членами НАКСУ

Членами НАКСУ станом на 01.04.2014 є 140
кредитних спілок. Дані по кредитних спілках,
які виключені з Державного реєстру фінансо�
вих установ, у цьому аналізі відсутні. Крім того,
у зв'язку з нестабільною ситуацією із кримськи�

ми та севастопольськими кредитними спілками,
дані по цих спілках не включені до загального
підрахунку. Таким чином, у розрахунках даних,
приведених на одну кредитну спілку, врахову�
ється 120 кредитних спілок � членів НАКСУ.
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Активи кредитних спілок � членів НАКСУ на
01.04.2014 склали 559,7 млн. грн., що свідчить про
зменшення сумарних активів потягом першого
кварталу 2014 року на 27 млн. грн., (4,7%) а у
порівнянні з аналогічним періодом минулого
року зростання на майже 20 млн. грн. � 3,6%. 

Уявлення про наявну структуру активів
кредитних спілок � членів НАКСУ дає наступна
таблиця:

Незважаючи на зменшення загальних
активів, у першому кварталі 2014 року се�
редні активи кредитних спілок � членів
НАКСУ, порівняно з четвертим кварта�
лом 2013 року, зросли на 287 тис грн. При
цьому, протягом 12 місяців середні активи

кредитних спілок � членів НАКСУ зросли
майже на 555 тис. грн. 

Переважна більшість кредитних спілок �
членів НАКСУ (понад 74%) мають в акти�
вах понад  мільйон грн., у таких спілках аку�
мульовано 97,6% активів системи. В той же
час, на майже 26% від загальної кількості
кредитних спілок з активами менше 1 млн.
грн. припадає лише 2,4% активів.

Кредитний портфель кредитних спілок � членів
НАКСУ у першому кварталі 2014 року
зменшився на майже 27 млн. грн. (5,1%) і на
01.04.2014 року склав 504,6 млн. грн. Протягом
12 місяців кредитний портфель збільшився на
10,1 млн. грн. (2 %). 

Внаслідок описаних вище змін у активах та
кредитному портфелі слід очікувати змін у
структурі активів кредитних спілок � членів
НАКСУ.

ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ 
СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ 
(ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ)

АКТИВИ �
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Таблиця 2. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
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7 5,83% 362�562 0,06% 51�795

Від�100�до�500

тис.� рн.
11 9,17% 3�419�299 0,61% 310�845

Від��500�тис.� рн.

до�1�млн.� рн.
13 10,83% 9�592�260 1,72% 737�866

Від�1�до�2�млн.

 рн.
28 23,33% 40�910�178 7,31% 1�461�078

Від�2�до�5�млн.

 рн.
33 27,51% 111�277�770 19,88% 3�372�054

Понад�5�млн.� рн. 28 23,33% 394�176�177 70,42% 14�077�721

120 100% 559�738�246 100�% 4�664�485

КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ
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Діаграма 2. Кредитний портфель кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 3. Заощадження членів кредитних спілок (грн.)

Діаграма 1. Сумарні активи кредитних спілок (грн.)
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У першому кварталі 2014 року внески (вклади)
членів кредитних спілок на депозитні рахунки,
порівняно з четвертим кварталом 2013 року,
зменшилися на 18,1 млн. грн. (5,8%) і склали
297,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом
2013 року загальна сума заощаджень зменшила�
ся на 13,4 млн. грн.

Активи кредитних спілок фінансуються за ра�
хунок внесків (вкладів) на депозитні рахунки на
53,1%, що на 4,4% менше, ніж на 01.04.2013 р.
Втім внески (вклади) членів КС на депозитні ра�
хунки залишаються вагомим джерелом коштів у
кредитних спілках � членах НАКСУ. Від процен�
тних ставок за цими вкладами залежать, в основ�
ному, процентні ставки за кредитами. 

Структура вкладів на депозитних рахунках у
першому кварталі 2014 р., порівняно з четвертим
кварталом 2013 року, має незначні зміни у бік
збільшення термінів: зокрема, зросла на 1% пито�
ма вага договорів на термін більше 12 місяців з
відповідним зменшенням частки договорів від
трьох до дванадцяти місяців. 

Протягом першого кварталу 2014 р. кількість

членів кредитних спілок зменшилася на 10,4 тис.
осіб і станом на 01.04.2014 склала 271 468 осіб.
Протягом останніх 12 місяців кількість членів
кредитних спілок зменшилась на 10,2%. Така си�
туація свідчить про мобілізацію активної части�
ни членства кредитними спілками � членами
НАКСУ.

Наступна таблиця розкриває структуру кредит�
них спілок � членів НАКСУ за кількістю членів
спілок станом на 01.04.2014.

Структура кредитних спілок � членів НАКСУ
за кількістю членів у першому кварталі 2014 року
залишається майже незмінною. Група спілок, в
яких обслуговується від 100 до 500 осіб (29 спі�
лок), залишається найчисленнішою за кількістю.
При цьому, майже 50 % членів обслуговуються у
великих кредитних спілках з кількістю членів по�
над 5000 осіб. В кредитних спілках з кількістю
членів до 1000 осіб обслуговується лише 8,3 % за�
гальної кількості членства, в той же час, кількість
таких спілок складає 45,84 % від загальної кіль�
кості КС � членів НАКСУ.

У першому кварталі простежується зменшення
на 3 тисячі осіб загальної кількості позичальни�
ків, на 01.04.2014 їх кількість склала 58 691 осіб., а

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК�

Діаграма 5. Кількість членів кредитних спілок
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понад�5000 14 11,67% 134�352 49,50%

120 100% 271�468 100�%

Таблиця 3. Структура кредитних спілок за кількістю членів
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Діаграма 4. Cтруктура вкладів на депозитні рахунки 
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КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ�

Діаграма 6. Кількість позичальників кредитних спілок
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за 12 місяців вона зменшилась більше ніж на 4,5
тисячі осіб. В той же час, як було показано вище,
кредитний портфель за 12 місяців зріс на 10,1
млн. грн. Зменшення кількості позичальників од�
ночасно з ростом кредитного портфеля свідчить
про зростання середнього розміру кредитів. Так,
станом на 31 березня 2014 року середній розмір
кредитів складав 8 597 грн. Порівняно з аналогіч�
ним періодом попереднього року середній розмір
кредиту збільшився на 776 грн.

Кількість вкладників кредитних спілок у пер�
шому кварталі 2014 року зменшилася порівняно
з четвертим кварталом 2013 року на 6 % і на кі�
нець кварталу їх кількість становила 8 500 осіб.
Протягом 12 місяців кількість вкладників змен�
шилась на 6,4 %.

В процесі аналізу членства виділяються
три групи кредитних спілок:

— спілки, в яких обслуговується менше
1000 осіб;

— спілки, в яких обслуговується від 1000
до 5000 осіб;

— спілки, в яких обслуговується понад 5
000 осіб.

Розглянемо активи цих груп кредитних
спілок, відображені у таблиці 4. 

Підсумовуючи наведену інформацію, мож�
на констатувати наступне: кредитні спілки �
члени НАКСУ можна об'єднати у три групи,
які дуже подібні до груп режимів регулю�
вання, визначених Нацкомфінпослуг. 

Зокрема, 45,8% кредитних спілок з невеликим
розміром активів об'єднують 8,3% загальної кіль�
кості членів; ця група кредитних спілок, де 10,9%

позичальників і 10,7% вкладників, за суттю
близька до третьої групи режимів регулювання.
При цьому, питома вага активних членів (співвід�
ношення кількості вкладників та позичальників
до загальної кількості членів спілки) в цій групі
складає 32,5%.

Друга група � 42,5% кредитних спілок, яка об'єд�
нує 42,2% загальної кількості членів (44,8% пози�
чальників і 43,5% вкладників), � близька до другої
групи режимів регулювання. Питома вага актив�
них членів в цій групі складає 26,1%. 

Група спілок, яка об'єднує понад 5000 членів,
найменша за кількістю � 11,7% від загальної кіль�
кості кредитних спілок � членів НАКСУ, має най�
вищий розмір середніх активів, в ній сконцентро�
вано найбільше членів � 49,5% від загальної кіль�
кості і найбільше вкладників � 45,9%, а позичаль�
ників � 44,3%. Ця група аналогічна до першої гру�
пи режимів регулювання. Питома вага активних
членів по цій групі складає 22,3%.

В цілому по кредитних спілках � членах
НАКСУ питома вага активних членів кредитних
спілок складає 25% від загальної кількості.

Діаграма 7. Кількість вкладників кредитних спілок
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1000

55 22�431 77�285�903 1�405�198 6�383 907

від�1000

до�5000

51 114�685 317�571�281 6�226�888 26�287 3�695

понад

5000

14 134�352 164�881�062 11�777�219 26�021 3�898

120 271�468 559�738�246 4�664�485 58�691 8�500

Таблиця 4. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
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КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК — 
ЧЛЕНІВ НАКСУ

Діаграма 8. Сумарний капітал кредитних спілок (грн.)
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Сумарний капітал кредитних спілок у
першому кварталі 2014 року зменшився на 1
млн. грн. (0,5%) і склав 224,8 млн. грн. Про�
тягом 12 місяців сумарний капітал збіль�
шився на майже 33 млн. грн. (17 %).

Основною складовою капіталу кредитних
спілок лишається пайовий капітал, питома
вага якого у складі загального капіталу до�
рівнює 56,5%, при цьому протягом кварталу
питома вага пайового капіталу у складі за�
гального капіталу зменшилася на 3,9%. На
01.04.2014 року сумарний пайовий капітал
склав 127,2 млн. грн., що на 9,4 млн. грн.
менше, ніж його значення на 31.12.2013 р.
Протягом 12 місяців сумарний пайовий ка�
пітал збільшився на  24 млн. грн. (23,2%). 

У першому кварталі 2014 року власний
капітал кредитних спілок � членів НАКСУ
збільшився на 8,4 млн. грн. і склав 97,6 млн.
грн. За останні 12 місяців власний капітал
зріс на 9 млн. грн. � 10,1%.

На 01.04.2014 сумарний резервний капітал
склав 91 млн. грн., що на 7,2 млн. грн. більше,
ніж його значення на 01.04.2013 р., в той же
час, за перший квартал 2014 року сумарний ре�
зервний капітал зменшився на 3,1 млн. грн. 

У першому кварталі 2014 року сума прос�
трочених кредитів, порівняно з минулим квар�
талом, збільшилася на 1,4 млн. грн. і склала
99,3 млн. грн. За останні 12 місяців цей показ�
ник збільшився на 4,2 млн. грн. При цьому, по�
рівняно з аналогічним періодом 2013 року, рі�
вень прострочення протягом року лишився
практично незмінним � 19,2% від загальної су�
ми кредитного портфеля на 1 квітня 2013 року
і 19,6 % � на 1 квітня 2014 року.

ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ �

Діаграма 9. Пайовий капітал кредитних спілок (грн.)

Діаграма 10. Власний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 11. Резервний капітал кредитних спілок (грн.)
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Діаграма 12. Сума прострочених кредитів (грн.)

ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК � ЧЛЕНІВ НАКСУ
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Наступна діаграма дає уявлення про
структуру прострочених кредитів:

В структурі прострочених кредитів продов�
жують переважати прострочені кредити термі�
ном більше 12 місяців, хоча їх питома вага, по�
рівняно з минулим кварталом, у загальній
простроченості зменшилася на 6% і склала
61%. Суттєво зросла протягом першого кварта�
лу питома вага кредитів, прострочених від 1 до
3 місяців, вона зросла на 6% і склала 20%, а пи�
тома вага кредитів, прострочених від 6 до 12 мі�
сяців, зменшилася на 1% і склала 10% від за�
гальної суми прострочених кредитів.

Подальші діаграми відображають динаміку
співвідношень РЗПВ до нормативного значен�
ня, простроченості до власного капіталу, а та�
кож співвідношення суми прострочених кре�
дитів, не перекритих РЗПВ, до кредитного
портфеля по системі в цілому.

Співвідношення фактично сформованого
РЗПВ до його нормативного значення у першому
кварталі 2014 року зменшилося, і на 01.04.2014 р.
достатність РЗПВ, в процентах до нормативного
значення, склала 81,2 %, що на 1,6 % менше, ніж
станом на 31.12.2013 року. Протягом 12 місяців
достатність РЗПВ зменшилася на 4,5%.

У першому кварталі 2014 року внаслідок
збільшення загальної суми прострочених кре�
дитів співвідношення прострочених кредитів
до власного капіталу збільшилося на 0,8% і
склало 65,4 %. В той же час, за останні 12 міся�
ців цей показник збільшився на 1,8%.
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Діаграма 13. Структура прострочених кредитів
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Діаграма 14. Достатність резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів (в процентах 
до нормативного значення)
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Діаграма 15. Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу
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Діаграма 16. Співвідношення доходних активів до платних
зобов'язань (нормативне значення:  не менше 100%)
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У першому кварталі 2014 року співвідношен�
ня між доходними активами та платними зо�
бов'язаннями порівняно з початком року майже
не змінилося. Проте за останні 12 місяців це спів�
відношення зросло на 9,9 % і досягло 154,2 %. Та�
ке співвідношення надає кредитним спілкам
можливість встановлення конкурентних процен�
тних ставок на ринку кредитування.

Рівень доходності активів протягом першого
кварталу 2014 року зменшився на 4,5%, а рівень
вартості активів зменшився на 0,6%. Падіння рів�
ня доходності активів в цілому притаманне пер�
шому кварталу, зокрема у першому кварталі 2013
року рівень доходності активів зменшився на 3%.
В той же час, протягом останніх 12 місяців він
зменшився на 0,7%, в той час як рівень вартості
активів зменшився на 0,5%. Загальне співвідно�
шення доходності активів та їх вартості на рівні
відповідно 31,2% та 11,6% забезпечує кредитним
спілкам джерела як покриття операційних вит�
рат, так і адекватної капіталізації.

Продовжують переважати витрати на ут�
римання персоналу порівняно з витратами
на формування спецрезерву та витратами на
утримання офісу. У першому кварталі 2014
року витрати на утримання персоналу скла�
ли 8,2 % від активів, що на 7 % більше за вит�
рати на формування РЗПВ, які, в свою чер�
гу, зменшилися, порівняно з четвертим
кварталом, більше ніж вдвічі і склали 1,2 %.
Витрати на утримання офісу зменшилися,
порівняно з 4 кварталом, на 1,2% і склали
6 % від активів. 

Втім, для різних категорій кредитних спі�
лок як структура витрат в цілому, так і
структура операційних витрат має певні
особливості, про що свідчать дані наступних
таблиць. 

Питома вага процентних витрат
пропорційна розміру активів кредитних
спілок. Найбільший відсоток процентних
витрат притаманний спілкам з активами
понад 5 млн. грн. Ця група кредитних спілок
має також один з найменших відсотків
операційних витрат. Найбільша частка
операційних витрат притаманна кредитним
спілкам з активами від 100 тис. грн. до 1 млн.
грн. Розподіл доходу на додаткові пайові
внески притаманний спілкам з активами
понад 500 тис. грн., а найбільша питома вага
такого розподілу � кредитним спілкам з
активами понад 5 млн. грн.

Розмір активів кредитних спілок впливає
і на структуру операційних витрат. В цілому
уявлення про структуру операційних витрат
для різних груп кредитних спілок дає
наступна таблиця:

РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ �

ДОХІД ДО АКТИВІВ, ФІНАНСОВІ 
ВИТРАТИ ДО АКТИВІВ

�

Діаграма 17. Співвідношення доходу до активів та
фінансових витрат до активів
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Діаграма 18. Розподіл за видами витрат кредитних спілок

Таблиця 4.  Загальна структура витрат кредитних спілок, %
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Максимальна питома вага витрат на оплату
праці в складі операційних витрат притаманна
кредитним спілкам з активами від 100 тис. грн.
до 500 тис. грн., а мінімальна � кредитним спіл�
кам з активами понад 5 млн. грн. Найбільші
спілки мають найбільшу частку витрат на утри�
мання офісу. Витрати на формування спільних
фінансових фондів притаманні кредитним
спілкам з активами від 100 до 500 тис. грн.

Структура кредитного портфеля у першому квар�
талі 2014 року майже не змінилася, частка споживчих
кредитів складає 68%, відбулося незначне сезонне
збільшення питомої ваги фермерських та особистих
селянських кредитів на 1 процент кожного виду. Спо�
живчі кредити переважають в структурі кредитного
портфеля, вони забезпечують спілкам 71 % доходнос�
ті. Найнижчою доходністю характеризуються в цьо�

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ЧЛЕНАХ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ

АКТИВИ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ�
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Діаграма 19. Активи на одного члена спілки (грн.)

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ КРЕДИТУ,
ПРОСТРОЧЕНОГО КРЕДИТУ ТА
БЕЗНАДІЙНОГО КРЕДИТУ 

�

1-é
 ê

â. 2
013

1 ï
³â

ð. 2
013

9 ì
³ñ

. 2
013ð³ê

 2
013

1-é
 ê

â. 2
014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Середній�розмір

 редит!,�$рн.

Середній�розмір

прострочено$о

 редит!,�$рн.

Середній�розмір

безнадійно$о

 редит!,�$рн.

Діаграма 20. Середній розмір кредиту, середній розмір
простроченого кредиту, середній розмір 
безнадійного кредиту (грн.)
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Діаграма 21. Заощадження на одного вкладника, грн.
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Діаграма 22. Капітал на одного члена спілки (грн.)
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Діаграма 23. Структура кредитного портфеля за видами
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Витрати�на�зарплат� 64,8% 67,5% 64,2% 62,0% 61,1% 55,5% 58,0%

Офісні�витрати 34,8% 31,0% 33,0% 36,3% 35,1% 43,6% 40,2%

Витрати�на�форм�ван-

ня�спільних�фінансо-

вих�фондів

0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Витрати�на

нарах�вання�подат��

на�приб�то�

0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Інші�витрати 0,4% 1,3% 2,8% 1,3% 3,5% 0,6% 1,5%

Таблиця 5. Структура операційних витрат кредитних спілок
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му періоді фермерські кредити (1 % доходу від 2 %
портфеля). Поквартальна динаміка видачі кредитів
представлена наступною діаграмою:

Сума виданих кредитів у першому кварталі 2014
року зменшилася, порівняно з четвертим кварталом,
на 49,3 млн. грн. і склала 143,8 млн. грн. Порівняно з
першим кварталом 2013 року, сума виданих кредитів
зменшилася на 10,2 %.  Загальна картина буде непов�
ною, якщо не представити відсоток комерційних,
фермерських та особистих селянських кредитів в кре�
дитних портфелях спілок різних категорій:

Питома вага бізнес�кредитів у кредитному
портфелі всіх кредитних спілок � членів
НАКСУ складає 12,5 %, порівняно з попереднім
кварталом цей показник майже не змінився.
Найбільшою часткою бізнес�кредитів характе�
ризуються кредитні портфелі кредитних спілок
з активами від 1 до 2 млн. грн. (22,3 %), а най�
меншою (3,8 %) � кредитні портфелі кредитних
спілок з активами до 100 тис. грн. Найбільша
питома вага кредитів, наданих на ведення фер�
мерських та особистих селянських господарств,
притаманна кредитним спілкам з активами від 2
до 5 млн. грн.

Наступна діаграма представляє виконан�
ня кредитними спілками � членами НАКСУ
нормативу 3.1.1 � покриття прострочених
кредитів регулятивним капіталом як одного
з найважливіших. Дані наведеної діаграми
свідчать про те, що станом на 31 березня
2014 року, як і у попередньому році, кредит�
ними спілками � членами НАКСУ цей нор�
матив виконується. В першому кварталі 2014
року фактичне значення показника зменши�
лося на 3,7 % порівняно з четвертим кварта�
лом 2013 року і склало 70,6 %. Порівняно з
аналогічним періодом 2013 року співвідно�
шення прострочених, неповернених, безна�
дійних та пролонгованих кредитів до регуля�
тивного капіталу зменшилося на 2,1%. 

З метою оцінки рівня стабільності системи
кредитних спілок � членів НАКСУ порівняємо
структуру активів кредитних спілок і джерел їх
фінансування � зобов'язань та капіталу:

Діаграма 25. Поквартальна динаміка видачі кредитів (грн.)
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Діаграма 26. Структура кредитних портфелів 
кредитних спілок різних категорій
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Діаграма 27. Дотримання нормативу 3.1.1.

70,3% 71,2%

74,6%

71,9%

68,2%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1-й��в.�2013 1�півр.�2013 9�міс.�2013 рі��2013 1-й��в.�2014

ДОХОДНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА
ВИДАМИ КРЕДИТІВ

�

Ñïîæèâ÷³ íà 

³íø³ ïîòðåáè

66%

Ôåðìåðñüê³

1%

Îñîáèñò³ 

ñåëÿíñüê³

4%

Æèòëîâ³

19%

Ñïîæèâ÷³ íà 

àâòîòðàíñïîðò

2%

Ñïîæèâ÷³ íà 

ïîáóòîâó 

òåõí³êó

3%

Êîìåðö³éí³

5%
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за видами кредитів

Ф
ІН

АН
СО

ВИ
Й

 А
Н

АЛ
ІЗ



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2-3(54-55)�березень-червень�2014�ро !

35

Ф
ІН

АН
СО

ВИ
Й

 АН
АЛ

ІЗ

У першому кварталі 2014 року в структу�
рі активів кредитних спілок � членів
НАКСУ продовжується незначне зменшен�
ня питомої ваги продуктивних активів на
0,9%, питома вага продуктивних активів ста�
ном на 01.04.2014 складає 83,7 %. Левову
частку активів складає кредитний портфель
� 80,0 % від загальних активів. Дещо змен�
шилася у першому кварталі 2014 року час�
тка фінансових інвестицій � з 4,4 % до 3,7 %.
Питома вага непродуктивних активів скла�
дає 16,3 %, при цьому продовжує зростати
частка грошових коштів, протягом кварталу
вона зросла на 1% і склала 7,9 % від загаль�
них активів. Порівняно з аналогічним періо�
дом попереднього року частка продуктив�
них активів зменшилася на 1%, проте частка
грошових коштів зросла на 1,7%.

На відміну від структури активів, струк�
тура зобов'язань та капіталу протягом 12 мі�

сяців змінилася: якщо станом на
31.03.2013 р. активи кредитних спілок � чле�
нів НАКСУ фінансувалися за рахунок капі�
талу на 34 %, а за рахунок зобов'язань, відпо�
відно, на 66 %, то станом на 31.03.2014 р. за
рахунок зобов'язань фінансується 59,5 % ак�
тивів кредитних спілок � членів НАКСУ, а за
рахунок капіталу � 40,5 % активів; при цьо�
му, за рахунок платних зобов'язань фінансу�
ється 54,1% від загальних активів, протягом
року цей показник зменшився майже на 5%.
Не можна не відмітити, що на рівень фінан�
сування активів за рахунок капіталу суттєво
вплинуло зменшення суми непокритого
збитку у першому кварталі 2014 року, пито�
ма вага якого склала 0,9% від загальних ак�
тивів.

Станом на кінець першого кварталу 2014
року за рахунок резервного капіталу фінан�
сується 16,2% активів кредитних спілок �
членів НАКСУ. Такий рівень фінансування
активів дозволяє не тільки у повному обсязі
поглинати непокритий збиток, а й забезпе�
чити фінансування необхідної ліквідності
на рівні майже 8% від активів. 

Аналіз процентних ставок за кредитами
представлений наступною діаграмою:

На діаграмі представлене порівняння се�
редньозваженої процентної ставки (лінія з
піктограмою трикутника) з фактичною до�
ходністю кредитного портфеля як за нараху�
ванням (лінія з піктограмою ромба), так і за
отриманими процентами (лінія з піктогра�

Діаграма 29. Структура зобов'язань та капіталу кредитних
спілок
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Діаграма 30. Аналіз процентних ставок за кредитами
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Діаграма 28. Структура активів кредитних спілок і джерел
їх фінансування
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мою квадрата). Фактична доходність кре�
дитного портфеля за нарахуванням та спла�
ченими процентами у першому кварталі
2014 року складає, відповідно, 35,1% та
32,8%, що відповідає описаному вище зрос�
танню рівня поточної простроченості за кре�
дитами. Проте протягом усього періоду се�
редньозважена процентна ставка суттєво
відрізняється від фактичної доходності кре�
дитного портфеля як за нарахуванням, так і
за отриманими процентами. При цьому, ста�
ном на 31.03.2013 розрив складав 7,3%, ста�
ном на 31.12.2013 року він зменшився і до�
сяг 5,9%, а протягом першого кварталу 2014
року збільшився і на кінець кварталу за на�
рахуванням розрив складає 7,9%, а за спла�
ченими процентами � 10,2%. Тому ситуація
потребує від кредитних спілок додаткової
уваги під час планування очікуваної доход�
ності кредитного портфеля, адже орієнтація
на середньозважену процентну ставку може
призвести до неотримання очікуваного до�
ходу. 

Під час аналізу загальної структури акти�
вів та пасивів було визначено, що частка ак�
тивів, що фінансуються за рахунок платних
зобов'язань, складає по кредитних спілках �
членах НАКСУ станом на кінець першого
кварталу 2014 року 54,1 %. В той же час, су�
ма кредитів, виданих членам спілки, за вик�
люченням резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених позичок, складає
80,0 % від загальних активів. Наступна діаг�
рама представляє деталізацію кредитного
портфеля та портфеля вкладів за строками. 

На представленій діаграмі області пред�
ставляють кредитний портфель за строками
від довгострокових до короткострокових, а
стовпчики � портфель вкладів (також від
довгострокових до короткострокових). Вра�
ховуючи той факт, що дані щодо фактично
сформованого РЗПВ не містять диференці�
ації його за строками кредитів, в цій діагра�
мі представлений кредитний портфель
"брутто" � не зменшений на суму РЗПВ. Не�
обхідно відмітити, що суттєвим ризиком
ліквідності для кредитних спілок (в тому
числі і невиконання нормативу короткос�
трокової ліквідності) є розміщення серед�
ньострокових вкладів у довгострокові кре�
дити. 

Протягом всього періоду, що аналізувався
по кредитних спілках � членах НАКСУ, в ці�
лому кредитний портфель переважає пор�
тфель вкладів у зв'язку з частковим фінан�
суванням кредитного портфеля за рахунок
капіталу. При цьому, як було показано вище,
частка фінансування активів за рахунок ка�
піталу постійно зростає. Фінансування дов�
гострокових кредитів за рахунок довгостро�
кових внесків (вкладів) на депозитні рахун�
ки коливається в межах від 67,0 % до 72,9 %.
Станом на кінець першого кварталу 2014 ро�
ку довгострокові кредити фінансуються за
рахунок довгострокових вкладів на 67,0%,
середньострокові кредити � за рахунок се�
редньострокових вкладів на 46,7 %, а корот�
кострокові кредити � за рахунок короткос�
трокових вкладів на 90 %. Враховуючи те,
що фінансування кредитного портфеля,
крім внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки, відбувається
за рахунок капіталу кредитних спілок, таку
структуру фінансування кредитного пор�
тфеля можна вважати достатньо безпечною,
оскільки вона не несе у собі загрози проблем
з ліквідністю. В той же час, кредитні спілки,
кредитний портфель яких фінансується за
рахунок вкладів в більшому обсязі, ніж у се�
редньому по НАКСУ, повинні приділяти
увагу відповідності кредитного портфеля
портфелю вкладів за строками.

Наведена інформація на перший погляд

Діаграма 31. Порівняння кредитного портфеля та
портфеля вкладів за строками
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виглядає так, що в цілому у першому квар�
талі більшість показників системи кредит�
них спілок продемонстрували негативну ди�
наміку, включаючи зменшення загальних
активів і розміру кредитного портфеля та
портфеля вкладів, зростання рівня простро�
ченості тощо. 

В той же час, необхідно пам'ятати, що до
складу узагальнених показників кредитних
спілок у першому кварталі  2014 тимчасово
не включені дані кредитних спілок, які опи�
нилися на окупованій території Криму та
Севастополя, що спричинило зменшення
розміру загальних активів щонайменше на
20,5 млн. грн., кредитного портфеля на 21
млн. грн., портфеля вкладів � на 8,4 млн. грн.,
капіталу � на 6,3 млн. грн., а резервного капі�
талу � на 4,2 млн. грн.

Зрозуміло, що з урахуванням тимчасової
відсутності даних по кримських та севасто�
польських кредитних спілках зменшуються
і такі показники, як загальний обсяг вида�
них за квартал кредитів тощо.

Що стосується загального зменшення об�
сягів кредитування та інших показників, та�
ка ситуація притаманна першому кварталу,
в той же час, необхідно відмітити, що кре�
дитні спілки � члени НАКСУ адекватно реа�
гують на виклики першого кварталу 2014
року, пов'язані з політичною та економіч�
ною нестабільністю у країні. Таке реагуван�
ня проявляється, зокрема, у:

� зміні структури активів у бік збільшен�
ня ліквідних коштів з метою недопущення
паніки серед вкладників кредитних спілок;

� зменшенні обсягів видачі кредитів, яке
пов'язане з відсутністю впевненості у пози�
чальників � членів кредитних спілок у наяв�
ності джерел погашення таких кредитів у
зв'язку не тільки з можливістю втрати заро�
бітної плати як джерела такого погашення, а
одночасно із здорожчанням товарів першої
необхідності, що суттєво зменшує суму
коштів, яка може спрямовуватися на пога�
шення кредитів;

� активному поверненні вкладникам внес�
ків (вкладів) на депозитні рахунки і зміною
за рахунок таких дій структури фінансуван�
ня активів за рахунок зобов'язань та капіта�

лу у бік перекладання навантаження щодо
фінансування активів на капітал кредитних
спілок � станом на 01.04.2014 за рахунок ка�
піталу фінансується 40,5% активів.

Крім того, кредитні спілки � члени НАК�
СУ демонструють у першому кварталі ско�
рочення рівня офісних витрат, адекватне
змушеному зменшенню рівня доходності.

Дана стратегія менеджменту кредитних
спілок спрямована не на зупинення діяль�
ності, а на збереження мінімального та дос�
татнього рівня доходів та витрат на "непев�
ний" період, що убезпечить подальший роз�
виток та зростання спілок після стабілізації
ситуації в країні.

Катерина КАЛУСТОВА, 
Віце�президент Національної асоціації

кредитних спілок України з питань
саморегулівності, Директор фінансового

департаменту НАКСУ



У середині 1990>х років минулого століття
НАКСУ, на той час єдина всеукраїнська
організація, що допомагала створювати
та координувала діяльність перших
кредитних спілок, послідовно та
цілеспрямовано робила перші кроки. Це
було нелегко, зважаючи на загальний
спад економіки, масове безробіття та
шахрайство у фінансовій сфері. В перші
ж роки існування при НАКСУ були
створені Навчально>методичний центр,
Сервісний центр, а трохи згодом —
Інформаційно>консультаційна служба.

Перше підприємство, створене НАКСУ,
— Сервісний центр — було зареєстроване 17
жовтня 1995 року. Ця структура була ство�
рена для підготовки та видання довідкових,
методичних та навчальних матеріалів для
кредитних спілок. За технічної підтримки
американської діаспори (на побудову фінан�
сової системи України тоді дуже активно
впливали міжнародні організації, з якими
НАКСУ співпрацювала) тиражувалися різ�
номанітні буклети, членські книжки, роз�

даткові матеріали тощо. На той час в Украї�
ні діяло небагато кредитних спілок, оскіль�
ки спілчанський рух тільки�но відродився, і,
тим не менш, всі вони потребували додатко�
вої інформації та конкретної методичної
підтримки, яку НАКСУ їм і надавала (по су�
ті, це було єдине українське джерело фахо�
вої інформації).

Щороку кількість кредитних спілок в Ук�
раїні невпинно зростала, і тоді дуже гостро
постало питання навчання працівників КС.
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Через два роки після відкриття Сервісного
центру. 12 вересня 1997�го, був створений
Навчально�методичний центр НАКСУ
(НМЦ НАКСУ). Його функція полягала у
консультуванні та проведенні навчальних се�
мінарів для кредитних спілок, сприянні ста�
новленню та розвитку системи КС в Україні
шляхом повного інформаційного забезпечен�
ня. Створенням НМЦ НАКСУ треба завдя�
чувати Програмі розвитку ООН, яка в перші
роки стовідсотково фінансувала функціону�
вання Навчального центру. Відповідно, для
керівників і активістів спілок всі без винятку
семінари були безкоштовними, що на той час
було надзвичайно актуальним.

Долучитися до спічанського руху виявля�
ло бажання все більше людей, у яких браку�
вало знань і досвіду. На тогочасних семіна�
рах панувала особлива атмосфера: вчите�
лям, лікарям, військовим, представникам ін�
ших не споріднених з фінансами професій
необхідно було дати базові знання, роз’ясни�
ти принципи кооперації, основи діяльності
кредитних спілок тощо. Методичні посібни�
ки тоді містили навіть зразки заповнення
стандартних документів (прибуткові, видат�
кові касові ордери, платіжні доручення, че�
ки на отримання готівки та ін.). Слухачі се�

мінарів тих років згодом отримали відповід�
ну фахову освіту і досі працюють в кредит�
них спілках, і багато хто з них стали настав�
никами молодого покоління кооператорів.

Функціональний діапазон НМЦ НАКСУ
був достатньо широкий: курсові форми про�
фесійного навчання без присвоєння квалі�
фікації за напрямом (спеціальністю); орга�
нізація та проведення навчання для керівни�
ків, працівників та членів кредитних спілок,
а також категорій осіб, які цікавляться ідеєю
кредитної кооперації; організація та надан�
ня інформаційних та інших консультацій�
них, рекламних та інших послуг у сфері
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практичної діяльності КС, організація дос�
ліджень і розробок в галузі кооперативної
проблематики та інших напрямках, пов’яза�
них з діяльністю кредитних спілок; створен�
ня, використання, обслуговування, продаж
програмного забезпечення. При підготовці
збірників методичних матеріалів викорис�
товувався міжнародний досвід з урахуван�
ням вимог WOCCU (Всесвітньої Ради Кре�
дитних Спілок), членом якої НАКСУ є з
перших років свого існування, та вітчизня�
ного законодавства.

В кінці дев’яностих років ринок кредит�
них спілок, в т.ч. сервісні структури НАКСУ
залишились без міжнародної фінансової до�
помоги. Необхідно було виживати самим, і
сервісні структури мали стати самодостатні�
ми за рахунок оплати спілками послуг з нав�
чання. Враховуючи ще недостатні можли�
вості кредитних спілок, декілька років на�
віть НАКСУ була вимушена дотувати фун�
кціонування сервісних структур.

У березні 2001 року було створено Інфор�
маційно�консультаційну службу НАКСУ
(ІКС НАКСУ), засновниками якої стали
НМЦ НАКСУ та Сервісний центр. Спектр
послуг ІКС НАКСУ був дещо ширший, ніж

у попередніх сервісних структур, оскільки
ринок активно розвивався і потребував все
більшої кількості інформації, методологіч�
них роз’яснень, нових інструментів тощо.
Окрім раніше перелічених завдань, Інфор�
маційно�консультаційна служба займається
виготовленням та розповсюдженням поліг�
рафічної продукції, публікацією звітності,
забезпеченням КС пакетами методичних
посібників з питань бухгалтерського обліку,
звітності, юридичних аспектів діяльності,
продажем і супроводом програмного забез�
печення для ведення аналітичного та бухоб�
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ліку у КС, розробкою веб�сторінок кредит�
них спілок — членів НАКСУ, співпрацею з
вищими навчальними закладами в питаннях
проведення обов’язкового підвищення ква�
ліфікації керівників та головних бухгалтерів
КС, організацією та проведенням конферен�
цій в Україні й за її межами та ін. Таким чи�
ном, НАКСУ та її сервісні структури були
єдиними, хто у кінці 1990�х — на початку
2000�х років на фаховому рівні надавав пос�
луги з комплексного супроводу діяльності
кредитних спілок.

За увесь період діяльності ІКС НАКСУ

було організовано та проведено понад 300
семінарів та тренінгів. Зазвичай вони прохо�
дили щомісяця, але інколи і фронтально —
по 3�4 заходи на місяць, у тому числі з виїз�
дом у регіони. Загалом у перші роки функці�
онування сервісних структур НАКСУ виїз�
них навчальних заходів було дуже багато,
крім того, до кожного з них готувалися
об’ємні збірники методичних матеріалів для
усіх учасників. Такі виїзні семінари мають
велику популярність у кредитних спілок і
сьогодні, а підготовлені до них методичні
посібники користуються постійним попи�
том і розповсюджуються серед кредитних
спілок, які з різних причин не змогли взяти
участь у навчальних заходах. 

З 2002 по 2007 рік послугами сервісних
структур користувалися не лише кредитні
спілки та їхні члени. Загалом близько 1000
осіб були споживачами послуг ІКС, серед
них обслуговувалося багато ініціативних
груп та фізичних осіб, які цікавилися діяль�
ністю кредитних спілок. Окрім навчання,
спеціально для членів ініціативних груп бу�
ло розроблено пакет документів, необхідних
для відкриття кредитної спілки. 
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Після набуття чинності Закону України
„Про кредитні спілки” та створення
Держфінпослуг розпочалась перереєстрація
всіх кредитних спілок. До речі, під час фор�
мування складу Держфінпослуг НАКСУ
надала новоствореному державному регуля�
тору, окрім певного кадрового забезпечення,
всі свої напрацювання: систему звітності,
комп’ютерну програму, систему перших
нормативів та багато іншого, що згодом по�
ширювалось на увесь ринок КС уже Дер�
жавною Комісією.

До створення державного регулятора всі
фінансові установи мали реєстрацію Націо�
нального банку. В результаті перереєстрації
з 1200 діючих на той час кредитних спілок у
чинному списку залишилось близько 400
установ, а спілки — члени НАКСУ перере�
єструвалися практично всі. 

Процес перереєстрації передбачав подан�
ня до Державної Комісії досить об’ємного
пакету документів, і майже усі кредитні
спілки потребували допомоги у його підго�
товці. Групи фахівців НАКСУ та Держфін�
послуг виїжджали практично в усі регіони
України, проводили спільні семінари та за�
безпечували кооператорів необхідними ма�

теріалами.
Після закінчення перереєстрації кредит�

них спілок у Держфінпослуг, 2005 року, нас�
тав ще один дуже активний етап роботи сер�
вісних структур НАКСУ — обов’язкове під�
вищення кваліфікації працівників КС, яке
проводилося у співпраці з Українським інс�
титутом розвитку фондового ринку. Ці нав�
чальні заходи можна назвати „гала�семіна�
рами”: на відміну від сьогоднішніх, кожен
тривав тиждень, кількість учасників сягала
70 осіб, по закінченні слухачі здавали екза�
мени. Матеріал викладали фахівці НАКСУ,

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ №2-3(54-55)�березень-червень�2014�ро !

42

Д
О

 2
0�

РІ
ЧЧ

Я 
Н

АК
СУ



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ№2-3(54-55)�березень-червень�2014�ро !

43

запрошені спеціалісти з Держфінпослуг та
працівники Українського інституту розвит�
ку фондового ринку. Навчання йшло за
програмами з питань кредитування, менед�
жменту, бухгалтерського обліку, фінансово�
го аналізу та звітності, юридичних аспектів
діяльності кредитних спілок та ін. За стис�
лий термін на цих семінарах навчання прой�
шов практично весь ринок кредитних спілок
України. 

Наступна хвиля масових навчальних за�
ходів, організованих сервісними структура�
ми НАКСУ, настала 2008 року, коли до вже
знайомих кредитних спілок додалися нові.
Сьогодні фахове навчання проводить Київ�
ський міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації із залученням, у тому числі, фа�
хівців НАКСУ. 

Для ведення аналітичного та бухгалтер�
ського обліку кредитних спілок була роз�
роблена власна комп’ютерна програма „КС
Фінанси”. Нею було забезпечено діяльність
понад 300 кредитних спілок. У програмі від
самого початку були зібрані всі відомі опе�
рації, які коли�небудь виконували кредитні
спілки: повністю автоматизовано фінансо�

вий облік внесків, кредитів, вкладів на депо�
зитні рахунки членів КС, а також бухгалтер�
ський облік. По сьогоднішній день „КС Фі�
нанси” набагато функціональніша за інші,
вона охоплює всі можливі варіанти послуг,
надаваних кредитними спілками, і повною
мірою задовольняє потреби кредитних уста�
нов. До того ж, „КС Фінанси”, яка знахо�
диться у стовідсотковій власності НАКСУ,
дуже вигідно відрізняється від аналогів на
ринку своєю ціновою політикою.

Після закінчення масової перереєстрації
кредитних спілок перед сервісними струк�
турами НАКСУ постало нове завдання —
підготовка пакетів документів КС для отри�
мання ліцензій у Держфінпослуг. Для цього
замість тимчасової співпраці була запровад�
жена посада штатного юриста. Таким чином
підготовка пакетів на ліцензії стала досить
налагодженим процесом. Сьогодні ІКС ак�
тивно консультує з різноманітних питань
кредитні спілки — члени НАКСУ і ті, що не
входять до складу асоціації. 

Останнім часом Інформаційно�консуль�
таційна служба тісно співпрацює з Проек�
том USAID „АгроІнвест”. Це проект техніч�
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ної допомоги, що фінансується Американ�
ським агентством з міжнародного розвитку,
головною метою Проекту є сприяння роз�
витку сільського господарства України та
підвищення конкурентоспроможності агро�
бізнесу. Одним із напрямків роботи Проек�
ту, який реалізується Інформаційно�кон�
сультаційною службою, є зміцнення спро�
можності кредитних спілок надавати якісні
кредитні послуги малим та середнім сільгос�
пвиробникам. 

В рамках співпраці з проектом „АгроІн�
вест” Інформаційно�консультаційною служ�
бою було проведено базове дослідження по�
точної практики кредитування малих та се�
редніх сільгоспвиробників кредитними
спілками�членами НАКСУ; розроблено ме�
тодологію класифікації сільськогосподар�
ських кредитів; розроблено нові кредитні
продукти для кредитних спілок, які займа�
ються агрокредитуванням (включаючи всю
необхідну документацію: типові договори,
положення і т. ін.); розроблено технологію
оцінки позичальника (пакет документів,
який дозволяє як майбутньому позичальни�
ку, так і кредитодавцю проаналізувати по�

точний фінансових стан сільгоспвиробника
– позичальника та спрогнозувати майбутні
фінансові показники сільгоспвиробника з
метою визначення можливості видачі (отри�
мання) кредиту)). Службою внутрішніх ре�
візій НАКСУ проведено внутрішні ревізії
кредитних спілок — учасників робочої гру�
пи НАКСУ з агрокредитування за спеціаль�
но розробленою методикою, створено веб�
сторінки кредитних спілок — учасників ро�
бочої групи з агрокредитування, проведено
низку семінарів та тренінгів з питань особ�
ливостей кредитування малих та середніх
сільгоспвиробників, забезпечено обмін дос�
відом між кредитними спілками щодо набу�
тих напрацювань та ін.

Час пливе, і обставини, що постійно змі�
нюються, ставлять перед структурами сер�
вісного обслуговування кредитних спілок
все нові і нові завдання. Вступаючи у третє
десятиліття діяльності НАКСУ на ринку, ми
впевнені в тому, що, як і у попередні десяти�
ліття, успішно справимось з усіма новими
завданнями та викликами.
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Кредитні спілки України вже
десятиліттями справно виконують
свою соціальну місію допомоги
громадянам України,
задовольняючи їх фінансові
потреби. Свій перший
десятирічний рубіж переступила
кредитна спілка „Партнер>Плюс”
з міста Полонного Хмельницької
області. Сьогоднішня бесіда — з
Головою правління кредитної
спілки Олександром Поліщуком.

— Олександре Олександровичу,
розкажіть, будь ласка, читачам, з
чого починалась робота вашої кре�
дитної спілки. 

— Кредитну спілку “Партнер�Плюс” було
створено ініціативною групою людей на ус�
тановчих зборах 4 квітня 2004 року, зареєс�
тровано в державних органах 20 квітня 2004
року, а 15 червня того ж року її було включе�
но до реєстру фінансових установ. З тих пір
вже 10 років кредитна спілка успішно пра�
цює на фінансовому ринку Хмельниччини. 

Початок діяльності не назвеш простим,
переважно, через незначні фінансові ресур�
си, акумульовані шляхом внесення коштів
засновниками. Протягом 10 років членство
нашої спілки з 50�ти зросло до 230 осіб, і
більшість з них є постійними її членами. Ак�
тиви кредитної спілки “Партнер�Плюс” ста�
ном на квітень 2014 року становлять
102500,00 грн. 

Наша кредитна спілка є дійсним членом
Національної асоціації кредитних спілок
України, членом Об’єднаної кредитної
НАКСУ.

— Який період роботи вважаєте най�
більш результативним?

— Важко відокремити найбільш результа�
тивний період роботи, оскільки кожний

день роботи спілки — це є вже результат. Від
першого дня і по сьогодні це є кропітка, нап�
ружена праця для задоволення потреб своїх
членів, для підтримання їх стабільного фі�
нансового стану.

— Чи стикалися Ви у своїй діяльності з
проявами конкуренції?

— Звісно, у Полонному є кілька відділень
банків. Проте наші шляхи ні з ким не пере�
тинались. Кредитна спілка “Партнер�Плюс”
працює на вигідних умовах та цінує своїх
членів. Люди, навіть маючи кредити в інших
фінансових установах, охоче користуються
нашими послугами.  

— Що, на Вашу думку, найкраще свід�
чить про прозорість роботи КС і укріплює
довіру до її послуг?

— Дотримання чинного законодавства,
багаторічна співпраця з постійними члена�
ми спілки — це, на моє переконання, є запо�
рукою прозорості роботи КС. Такими прин�
ципами ми керуємося у своїй щоденній ро�
боті і це підтверджено довірою наших спіл�
чан. Пайові внески видаються вчасно на ви�
могу вкладників.

КС "ПАРТНЕР�ПЛЮС": "НАШ
КОЛЕКТИВ � ДРУЖНЯ КОМАНДА"
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— Розкажіть, будь ласка, про
колектив вашої кредитної спілки.

— В штаті кредитної спілки пра�
цює всього п’ятеро людей. Всі вони
мають фахову освіту та щиро відда�
ні своїй справі. Наш колектив — це
є дружня команда. 

— Переважно на які цілі люди
позичають гроші у вашій КС? 

— Ми надаємо кредити в основ�
ному на споживчі потреби, а також
на ремонт та реконструкцію житла,
навчання, лікування та ін.

— Сьогодні жодна установа не може
похвалитися відсутністю заборгованості. З
допомогою яких інструментів вирішуєте
цю проблему Ви?

— Звичайно, заборгованість існує, і це на�
разі одна з найгостріших проблем. За 10 ро�
ків наша кредитна була змушена неоднора�
зово вдаватись до вирішення спорів в судо�
вому порядку. Але здебільшого ми намагає�
мось владнати ситуацію загодя шляхом ін�
дивідуального підходу до кожного боржни�
ка: нагадуванням про заборгованість в теле�
фонному режимі, надсиланням листів�нага�
дувань, листів�попереджень. Наслідком не�
гативної кредитної історії в подальшому мо�

же стати відмова у наданні кредиту. Тому по�
зичальники самі зацікавлені у своєчасній
виплаті позичених коштів. Наразі в судово�
му провадженні немає жодної судової спра�
ви. 36 виконавчих листів та судових наказів
знаходяться у виконавчій службі для вико�
нання. 

— Чи змінилися рівень операційної ді�
яльності та ставлення людей до послуг ва�
шої кредитної спілки після карколомних
подій в Україні?

— На жаль, зараз країна переживає не
кращі часи, як в політичному, так і в еконо�
мічному плані. Проте завдяки тісній спів�

праці з членами кредитної спіл�
ки ставлення людей до послуг
нашої установи не змінилось.
Ми певні, що найближчим ча�
сом в нашу Україну прийдуть
мир, спокій і стабільність. І ко�
лектив кредитної спілки “Пар�
тнер�Плюс” бажає цього усім
жителям України!

— Які досягнення вашої кре�
дитної спілки Ви вважаєте най�
важливішими сьогодні?

— Довіра наших членів кре�
дитної спілки — і це є найважли�
віше сьогоднішнє досягнення
нашої спілки.
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11 травня 1999 року в м. Ізмаїлі Одеської
області відкрилася нова фінансова
установа — кредитна спілка
„Придунав’я”. Це був досить непростий
період для розвитку з точки зору
економічної ситуації. Однак бажання
ентузіастів допомагати співгромадянам
принесло вагомі плоди — сьогодні спілка,
збагачена багаторічним досвідом, має
статус прозорої та надійної установи. 
Пропонуємо вашій увазі розмову з
Галиною Бусигіною, яка стояла біля
витоків КС „Придунав’я”, і ні на день не
полишала улюбленої справи.

— Пані Галино, цьогоріч вашій кредитній
спілці виповнюється 15 років від дня засну�
вання. Розкажіть, будь ласка, про перші
кроки та шлях, який ви подолали за цей
час.

— Мало сказати, що було важко. Ми по�
чинали без віри у великі активи, лише з на�
дією на добру справу, і спілка потроху наби�
рала обертів. Ми дуже вдячні Калустовій
Катерині Віталіївні, яка ще на початковій
стадії розвитку спілки приїхала до нас та
розповіла про НАКСУ. Вона була нашим
наставником, детально змалювала великі
можливості спілки та ознайомила з метода�
ми розширення клієнтської бази. Це було
дуже важливо, оскільки на початку нашої
роботи ми планували обслуговувати лише
сільгоспвиробників.

— Як протягом історії КС «Придунав’я»
змінювалися основні показники? 

— Стабілізація роботи спілки настала піс�
ля прийняття Закону України „Про кредит�
ні спілки”. Поступово росли активи, а членс�
тво з часом сягнуло 12 000 осіб.

— Які види кредитів сьогодні переважа�
ють у кредитному портфелі вашої кредит�
ної спілки? 

— Переважно це споживчі кредити, на
особисті потреби — якщо говорити про їх
призначення. За сумами від них не відста�
ють і фермерські кредити та кредити на ве�
дення особистих селянських господарств.

— Чи є серед членів спілки такі, що кре�
дитуються повторно? Чи були випадки, ко�
ли люди брали кредит у вашій спілці для
погашення банківського кредиту?

— Я вважаю, що у повторних кредитах і
полягає сила кредитування. Це є показни�
ком стабільності та відкритості спілки. А
кредитування для погашення боргів в інших
банках — це невід’ємна частина нашої робо�
ти, хоча такий вид кредитування зветься „на
особисті потреби”. 

— Чи є простроченість за кредитами? Як
працюєте з неплатниками?

— Звичайно, є. Одначе постійна профе�
сійна робота в цьому напрямку — гарантія

КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ 
"ПРИДУНАВ'Я" � 15!
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успіху. Дуже велике значення у цьому плані
має оцінка позичальника та його платоспро�
можності ще на стадії прийняття рішення
про видачу кредиту.

— Усі кредитні спілки, які сьогодні пра�
цюють в Україні, мають гарний досвід ро�
боти в кризових умовах. З Вашого досвіду,
які методи виживання є найефективніши�
ми?

— Найважливішою складовою нашої ро�
боти є люди, незалежно від того, в яких умо�
вах діє установа. Прозорі щорічні загальні
збори та відкритість правління – це довіра
клієнтів, і особливо вкладників. 

— Яке Ваше ставлення до подій останніх
місяців в Україні? Чи відбилась політична
нестабільність на роботі вашої КС?

— В нашому регіоні склалась досить ціка�
ва ситуація: якби не телевізор, то люди і гад�
ки б не мали про те, що робиться в Україні.
Загалом тиша, навіть стрибок курсу долара

жодним чином не змінив настроїв вкладни�
ків. Сьогодні ще жоден вкладник не розірвав
достроково депозитний договір. Бо це ті ж
люди, які вже „переживали” з нами кризу
2008 року.

— Враховуючи досвід останніх років,
якою бачите роботу кредитної спілки
«Придунав’я» у річній перспективі? 

— З 1 квітня 2014 р. у нашої спілки новий
Голова правління — Ольга Кузнєцова. Ольга
Михайлівна працює в КС „Придунав’я” по�
над 10 років, раніше займала посаду заступ�
ника Голови правління. Ми покладаємо на
неї великі надії, сподіваємось на втілення
нових ідей та перспективи розвитку.

— На Вашу думку, які риси мають бути
притаманні людям, що присвятили себе ру�
хові кредитних спілок?

— Людяність. І при цьому варто пам’ята�
ти, що кредитна спілка — не благодійна ус�
танова, а кредитна.
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ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
ЧЕЛОВЕКА: ТРУД, ЧЕСТНОСТЬ,
ДОСТИЖЕНИЯ
Он никогда не сидел без дела: ни в 1942>м,
когда восьмилетним пацаном пошёл в
первый класс, ни в 2002>м, когда
окончательно сделал выбор в пользу
заслуженного отдыха, правда, весьма
активного отдыха. Честен? Да, перед
всеми, и, прежде всего, перед собой, что
дало ему возможность много достичь в
жизни.

15 июня 2014 года председателю Наблю�
дательного совета КС «Добродий» (г. Брян�
ка, Луганская область) Анатолию Харчен�
ко— 80 лет.

Анатолий Фёдорович — наша гордость,
он наше ВСЁ. Номер его членской книжки
— 31, он был в числе основателей кредитно�
го союза, и пусть не идейным лидером, но
человеком, который поверил нам и поддер�
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жал в 2000 году наш кредитный союз. Вмес�
те с ним мы отмечали 5�, 10�летний юбилеи
союза, а впереди у всех нас — пятнадцатиле�
тие. С 2001 года Анатолий Фёдорович вхо�
дил в состав правления, с 2003 года — в Наб�
людательный совет, и вот уже 10 лет он воз�
главляет его. Члены кредитного союза и
Наблюдательного совета своим выбором из
года в год подтверждают ему своё доверие.

Свою профессиональную карьеру Анато�
лий Фёдорович начал в 1957 году помощни�
ком начальника участка шахты, а закончил в
1994 году на должности директора шахты.
Потом ещё была госслужба — разные дол�
жности, разные сферы деятельности. А ког�
да�то, в далеком 1952 году, он хотел быть мо�
ряком — жаждал морской романтики, бороз�
дить просторы мирового океана. Но судьба
распорядилась иначе — в 1957 году окончил
Киевский политехнический институт по
модной тогда специальности «Разработка
месторождений полезных ископаемых» но,
как оказалось, довольно приземлённой или
даже «подземлённой». За время учёбы Ана�
толий Фёдорович даже успел сняться в мас�
совых сценах художественного фильма «Па�
вел Корчагин» (1956 год, Киевская студия
художественных фильмов, реж. А. Алов,
В.Наумов).

С Анатолием Федоровичем мы познако�
мились в 2001 году, когда у него за плечами
уже был огромный жизненный, профессио�
нальный и управленческий опыт, а мы толь�
ко�только начинали «писать свою исто�

рию». Сейчас имя А.Ф.Харченко неразрыв�
но связано с кредитным союзом «Добро�
дий». 

В свои 80 лет Анатолий Фёдорович ведёт
активный и здоровый образ жизни — он об�
щественный деятель, имеет свою чёткую
гражданскую позицию, самозабвенный
охотник и рыбак, а главное — он муж, отец,
дед и прадед. А для нас он элегантный муж�
чина, не лишённый чувства юмора педан�
тичный коллега, а главное — надёжный то�
варищ.

Рассказывая о судьбе этого удивительно�
го человека, невольно проводишь истори�
ческие параллели с современностью. Год
рождения Анатолия Фёдоровича — 1934�й
— был годом конституционных реформ, соз�
дания националистических движений, фа�
шистских и антифашистских демонстраций.

Мир сотрясали забастовки, вооружённые
столкновения, военные и государствен�
ные перевороты, устанавливались новые
границы между государствами, заключа�
лись мирные договоры о ненападении, а
потом с лёгкостью нарушались.

Прошло 80 лет, целая человеческая
жизнь. На календаре 2014�й, а мир можно
охарактеризовать так же, как и в 1934�м...

Наталия Панчищенко, Председатель
правления кредитного союза

«Добродий» (г. Брянка Луганской
области)
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7 лютого 2014 року пленум Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ (далі —
ВССУ) прийняв постанову «Про практику
розгляду судами скарг на рішення, дії
або бездіяльність державного виконавця
чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби під час виконання
судових рішень у цивільних
справах» № 6. 

На сьогодні актуальність даної постанови
не викликає сумнівів, оскільки єдина поста�
нова пленуму з питань, пов’язаних з оскар�
женням рішень і дій державних виконавців,
була прийнята ще у 2003 році, тобто до наб�
рання чинності новим Цивільним процесу�
альним кодексом України (далі – ЦПК) та
змін до нього. У постанові роз’яснюються не
лише процедурні питання розгляду скарг на
дії чи рішення державного виконавця, а й
деякі питання по суті розгляду таких скарг.

Пленум ВССУ звернув увагу на те,
що необхідність прийняття цієї постанови
зумовлена прецедентною практикою Євро�
пейського суду з прав людини, яка свідчить,
що виконавче провадження є не окремим
інститутом нашої правової системи, а завер�
шальною стадією судового розгляду справи,
складовою частиною права на справедливий
судовий розгляд та доступ до правосуддя.
Так, одним із засобів юридичного захисту
сторін виконавчого провадження при прове�
денні виконавчих дій є судовий контроль за
виконанням судових рішень у цивільних
справах. Він передбачає, зокрема, можли�
вість здійснення певних процесуальних дій
у виконавчому провадженні лише з дозволу
суду, а також обов’язок суду розглянути
скарги на рішення, дії або бездіяльність дер�
жавного виконавця та інших посадових осіб
державної виконавчої служби й позови, що
виникають із відносин щодо примусового

виконання судових рішень.
При цьому пленум ВССУ акцентував

увагу на те, що Законом України «Про вико�
навче провадження» (далі – Закон) перед�
бачена заборона державному виконавцеві
або іншій посадовій особі державної вико�
навчої служби зловживати процесуальними
правами при здійсненні виконавчого про�
вадження. Державний виконавець зо�
бов’язаний вживати передбачені Законом
заходи примусового виконання рішень неу�
переджено, своєчасно і в повному обсязі
вчиняти виконавчі дії, а особи, що беруть
участь у виконавчому провадженні, зо�
бов’язані сумлінно користуватися усіма на�
даними їм правами з метою забезпечення
своєчасного і в повному обсязі здійснення
виконавчих дій.

Юрисдикція спорів, пов’язаних з
оскарженням рішень і дій державних
виконавців

Право оскаржити дії державного вико�
навця в порядку цивільного судочинства за�
конодавчо надане тільки сторонам виконав�
чого провадження, зокрема, тільки боржни�
кові і стягувачу. Таке правило викладене в
статтях 383 ЦПК, 12 і 82 Закону. Варто заз�
начити, що в порядку цивільного судочинс�
тва право на оскарження рішення, дії або
бездіяльності державного виконавця чи ін�
шої посадової особи державної виконавчої
служби мають також і представники сторін
за законом чи договором, які діють від імені
боржника або стягувача.

Щодо прокурора, то він також має право
звернутися до суду в порядку цивільного су�
дочинства зі скаргою на рішення, дії або без�
діяльності державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої
служби при відкритті виконавчого провад�
ження за його заявою у випадках представ�

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
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ництва інтересів громадянина або держави в
суді, а також і при здійсненні представниц�
тва в суді особи, яка є стороною виконавчо�
го провадження. Разом із тим у разі відхи�
лення подання прокурора в цілому чи час�
тково або неповідомлення прокурора дер�
жавною виконавчою службою про результа�
ти його розгляду прокурор може звернутися
до суду в порядку адміністративного судо�
чинства з позовом про визнання протиправ�
ним рішення, дії або бездіяльності  держав�
ного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби, або зо�
бов’язання вчинити певні дії або утриматися
від вчинення певних дій державним вико�
навцем чи іншою посадовою особою дер�
жавної виконавчої служби.

Інші учасники виконавчого провадження,
а також особи, які залучаються до проведен�
ня виконавчих дій, зокрема, експерти, спеці�
алісти, перекладачі, суб’єкти оціночної ді�
яльності, поняті, працівники органів внут�
рішніх справ, представники органів опіки та
піклування та інших органів, мають право
на оскарження рішень державної виконав�
чої служби у відповідному адміністративно�
му суді. В порядку адміністративного судо�
чинства розглядаються позови за скаргами
на рішення державної виконавчої служби
щодо виконання рішень інших органів, у то�
му числі й під час виконання виконавчих на�
писів нотаріусів. Також до компетенції адмі�
ністративних судів належать справи щодо
оскарження постанов державного виконав�
ця про стягнення виконавчого збору, витрат,
пов’язаних  з організацією та проведенням
виконавчих дій і накладенням штрафу,
прийнятих у виконавчих провадженнях сто�
совно примусового виконання судового рі�
шення у цивільній справі.

За наявності кількох відкритих виконав�
чих проваджень щодо виконання судових
рішень судів різних юрисдикцій та/чи рі�
шень інших органів (посадових осіб) про
стягнення коштів лише з одного боржника,
які об’єднані у зведене виконавче провад�
ження, скарги стосовно рішень, дій або без�
діяльності державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої

служби при виконання такого провадження
належать до юрисдикції адміністративних
судів.

Пленум ВССУ також звернув увагу на
порядок оскарження рішень державної ви�
конавчої служби, які були прийняті в під час
примусового виконання судових рішень за
цивільними позовами в кримінальному про�
вадженні. Зокрема, скарги на рішення, дії
або бездіяльність державного виконавця чи
іншої посадової особи державної виконавчої
служби під час виконання вироків, що сто�
суються вирішення цивільних позовів у
кримінальному провадженні підлягають
розгляду за правилами адміністративного
судочинства.

Оскарження рішень державної виконав�
чої служби щодо виконання виконавчого
документа на примусове виконання рішен�
ня третейського суду здійснюється судами з
розгляду цивільних справ і господарськими
судами.

Крім звернення до суду зі скаргою на рі�
шення, дії чи бездіяльність державного ви�
конавця чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби, учасники виконавчого
провадження мають право звертатися зі
скаргами до начальника відповідного відді�
лу або керівника вищого в порядку підлег�
лості органу державної виконавчої служби.
В той час як боржник має право оскаржува�
ти рішення чи дії державного виконавця ли�
ше в судовому порядку.

Порядок оскарження
Для того, щоб оскарження рішень, дій чи

бездіяльності державного виконавця чи ін�
шої посадової особи державної виконавчої
служби відбувалося належним чином, скар�
га має відповідати загальним вимогам щодо
форми та змісту позовної заяви, передбаче�
ним положеннями ЦПК, зокрема, зміст ос�
каржуваних рішень, дій чи бездіяльності
державного виконавця або іншої посадової
особи державної виконавчої служби та нор�
му закону, яку порушено, а також обставини,
якими заявник обґрунтовує свої вимоги.

Пленум ВССУ відзначив, що виконавче
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провадження є завершальною і невід’ємною
стадією судового провадження по конкрет�
ній справі, в якій провадження за скаргою не
відкривається, а за подання позовної заяви
сплачено відповідний судовий збір, отже, за
подання скарги на рішення, дії або бездіяль�
ність державного виконавця чи іншої поса�
дової особи державної виконавчої служби
судовий збір не сплачується.

Слід звернути увагу, що в процесі судового
розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність
державного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби суд не має права
застосовувати заходи забезпечення скарги, зок�
рема, такі як призупинення виконавчого про�
вадження чи оскаржуваного рішення. Разом з
тим, у суду є можливість до закінчення розгляду
скарги зупинити стягнення на підставі виконав�
чого листа. За результатами розгляду скарги суд
зобов’язаний постановити відповідну ухвалу.
Якщо скарга визнається обґрунтованою, суд
визнає оскаржувані рішення, дії або бездіяль�
ність неправомірними і зобов’язує державного
виконавця або іншу посадову особу державної
виконавчої служби задовольнити вимогу заяв�
ника та усунути допущені порушення або ін�
шим шляхом поновлює його порушені права чи
свободи. Якщо оскаржувані рішення, дії чи без�
діяльність було прийнято або вчинено відповід�
но до закону, у межах повноважень суб’єкта ос�
карження і права чи свободи заявника не було
порушено, суд постановляє ухвалу про відмову
в задоволенні скарги. При цьому, визнаючи до�
води скарги необґрунтованими і відмовляючи в
її задоволенні, суд має зазначити в ухвалі, у
зв’язку з чим і на підставі яких саме норм закону
він дійшов такого висновку.

Щодо дій суду у разі нез’явлення особи,
яка подала скаргу, то ВССУ відзначив, що у
разі повторної неявки заявника чи його
представника, які належним чином були по�
відомлені про дату судового засідання, без
поважних причин скарга залишається без
розгляду.

Строки подання скарги
Статтею 385 ЦПК встановлено десяти�

денний строк для подання скарги на рішен�
ня, дії чи бездіяльність державного виконав�

ця, а у випаду оскарження постанови про
відкладення провадження виконавчих дій –
триденний строк. Перебіг строку починаєть�
ся з дня, коли особа дізналася чи повинна
була дізнатися про порушення своїх прав.

В той же час, Законом визначено і спеці�
альний порядок обчислення строків. Так,
постанова про відмову про відкриття вико�
навчого провадження оскаржується в деся�
тиденний строк з дня її надходження, а ос�
карження оцінки майна, визначеної за ре�
зультатами рецензування звіту про оцінку
майна – в десятиденний строк з дня отри�
мання повідомлення про рецензування.

Під час вирішення питання про понов�
лення строку для звернення зі скаргою на рі�
шення, дії чи бездіяльність державного ви�
конавця чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби суд повинен виходити з
того, що у відповідному законодавстві не
міститься перелік поважних причин, їх
з’ясовують у кожному конкретному випадку
залежно від обставин справи. Якщо скаргу
подано з пропуском строку, встановленого
законом, та відсутнє клопотання про його
поновлення, така скарга суддею одноособо�
во залишається без розгляду при її прийнят�
ті та повертається заявникові. При цьому за�
явникові може бути роз’яснено право на
повторне звернення до суду на загальних
підставах.

Нюанси розгляду скарг
Найпоширеніша підстава для оскарження

– це відмова у відкритті виконавчого про�
вадження. Причинами для відмови держав�
ним виконавцем у відкритті виконавчого
провадження є: пропуск встановленого
строку для пред’явлення виконавчих доку�
ментів до виконання, неподання виконавчо�
го документа, зазначеного у статті 17 Закону,
неподання заяви про відкриття виконавчого
провадження у випадках, передбачених За�
коном, наявності інших, передбачених зако�
нодавством, обставин, які виключають мож�
ливість здійснення виконавчого проваджен�
ня. Пленум ВССУ звернув увагу, що приве�
дений в статті 17 Закону перелік виконавчих
документів є вичерпним.
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Поняття робочого часу на побутовому
рівні зрозуміло кожному – це час,
протягом якого потрібно виконувати
роботу, згідно з трудовим договором та
чинним законодавством. 

Поняття робочого часу та його види

На конкретному підприємстві, в установі,
організації незалежно від форми власності і
виду діяльності (далі – підприємство) три�
валість робочого часу може бути предметом
централізованого, локального, колективно�
договірного та індивідуально�договірного
регулювання.

Норма робочого часу визначається робо�
чими днями або робочими тижнями.

Робочий день – тривалість роботи пра�
цівника протягом доби відповідно до графі�
ка чи розпорядку роботи.

Робочий тиждень – установлена законом
або на його підставі тривалість робочого ча�
су в межах календарного тижня. На практи�
ці застосовують два види робочого тижня:

– п’ятиденний;
– шестиденний.

У законодавстві про працю робочий час
розмежовано на нормований і ненормова�
ний.

У свою чергу, нормований робочий час
поділяється на:

– робочий час нормальної тривалості;
– робочий час скороченої тривалості;
– неповний робочий час.

Робочий час нормальної тривалості

Найпоширенішим видом робочого часу є
робочий час нормальної тривалості. Це час,
визначений у законодавстві як норма робо�
чого тижня для працівників, зайнятих у зви�
чайних умовах праці, незалежно від виду, ха�
рактеру, форми виконуваної роботи та облі�
ку робочого часу.

Відповідно до частини першої статті 50
Кодексу законів про працю України (далі –
КЗпП) тривалість робочого часу працівни�
ків не може перевищувати 40 годин на тиж�
день. Ця норма не може бути збільшена ні
колективним, ні трудовим договором.

Разом з тим, у частині другій статті 50
КЗпП передбачено, що при укладенні ко�

Пленум ВССУ також наголосив, що при
виконанні судових рішень про стягнення
грошових коштів державний виконавець в
першу чергу звертає стягнення на кошти
боржника в гривнях та іноземній валюті, ін�
ші цінності, у тому числі кошти на рахунках
і вкладах боржника у банках та інших фінан�
сових установах, на рахунки в цінних папе�
рах у депозитаріях цінних паперів, і лише за
відсутності у боржника коштів і цінностей –
на належне йому інше майно, за винятком
того, на яке згідно із законом не може бути
накладено стягнення. Більш того, відповідно
до статті 52 Закону боржник має право зап�
ропонувати ті види майна чи предмети, на
які необхідно звернути стягнення в першу
чергу, але у будь�якому випадку черговість
стягнення на кошти та інше майно боржни�
ка остаточно визначається державним вико�

навцем. Проте відмова державного виконав�
ця задовольнити зазначену вимогу боржни�
ка може бути визнана в судовому порядку
необґрунтованою.

Також слід звернути увагу, що дії держав�
ного виконавця, пов’язані з реалізацією
арештованого майна, є підставою для виник�
нення цивільних прав та обов’язків інших
осіб, які не є сторонами виконавчого провад�
ження. Таким чином, до таких правовідно�
син мають застосовуватися загальні поло�
ження про захист цивільних прав шляхом
пред’явлення цими особами позову, у зв’яз�
ку з чим у цій частині скаргу на дії держав�
ного виконавця суди повинні залишати без
розгляду.

За матеріалами аналітичного видання
«ЮРИСТ & ЗАКОН»

РОБОЧИЙ ЧАС: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
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лективного договору на підприємстві норма
робочого тижня може бути зменшена. Зак�
ріплений на рівні колективно�договірного
регулювання робочий час і буде нормаль�
ним для цього підприємства.

Робочий час скороченої тривалості
З огляду на об’єктивні обставини окремі

категорії працівників потребують посилено�
го захисту з боку держави. Враховуючи
особливі умови та характер виконуваної ро�
боти, вік або стан здоров’я працівника, у
статті 51 КЗпП передбачено скорочену, по�
рівняно зі звичайною, зазначеною у частині
першій статті 50 цього Кодексу, норму три�
валості робочого часу. Традиційно в законо�
давстві і правовій літературі цей вид робочо�
го часу називають скороченим.

Скорочений робочий час характеризуєть�
ся певними ознаками, закріпленими у
КЗпП, а саме:

– вичерпний перелік працівників, які мо�
жуть працювати на умовах скороченого ро�
бочого часу, передбачено у законодавстві; 

–скорочена тривалість робочого часу є
нормальною та максимально допустимою
нормою робочого часу для працівників, які
мають право на такий вид робочого часу;

– суб’єкти, умови та порядок застосуван�
ня скороченого робочого часу є обов’язкови�
ми для роботодавця;

– виконання роботи на умовах скороченої
тривалості робочого часу не звужує обсягу
трудових прав працівників (не впливає на
розмір заробітної плати, тривалість відпус�
ток тощо).

Умови, підстави й порядок установлення
скороченого робочого часу можуть бути
визначені в рамках соціального партнерства
і закріплені в колективному договорі. Робо�
тодавець може за рахунок власних коштів
встановити скорочений робочий час для жі�
нок, які мають дітей віком до 14 років або
дитину�інваліда.

Норма скороченої тривалості робочого
часу є неоднаковою і диференціюється зако�
нодавцем залежно від суб’єктів та умов пра�
ці (ст. 51 КЗпП).

Наприклад, скорочений робочий час інва�
лідів може бути встановлено в колективно�
му договорі або режим робочого часу може
бути предметом індивідуально�договірного
регулювання і визначатися сторонами при
укладенні трудового договору.

Неповний робочий час
Неповний робочий час  – це встановле�

ний угодою сторін робочий час в межах нор�
мальної його тривалості, протягом якого
працівник повинен виконувати свої трудові
обов’язки. 

Розрізняють такі норми неповного робо�
чого часу:

– неповний робочий день (зменшується
тривалість робочого дня);

– неповний робочий тиждень (зберігаєть�
ся нормальна тривалість робочого дня, але
зменшується кількість робочих днів у тиж�
ні);

– поєднання неповного робочого дня і не�
повного робочого тижня.

Неповний робочий час відповідно до за�
конодавства може встановлюватися:

– за угодою сторін трудових відносин;
– за наданим працівникам правом;
– у випадках, передбачених законодавс�

твом;
– у зв’язку із змінами в організації вироб�

ництва і праці.
Таким чином, неповний робочий час вста�

новлюється шляхом досягнення відповідної
згоди між сторонами трудового договору.

Але для деяких категорій громадян вста�
новлено інший правовий режим. Так, право
вимагати встановлення неповного робочого
часу належить:

– згідно зі статтею 56 КЗпП:
– вагітним жінкам;
– жінкам, які мають дитину віком до 14

років або дитину�інваліда, зокрема таку, що
перебуває під їх опікуванням;

– жінкам, які здійснюють догляд за хво�
рим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку;

згідно зі статтею 172 КЗпП:
– інвалідам відповідно до медичних реко�
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мендацій
згідно зі статтею 1861 КЗпП:
– батькам, які виховують дітей без матері

(у т. ч. у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі);

– опікунам (піклувальникам);
– прийомним батькам.
Роботодавець також має право встановити

неповний робочий час певному працівникові
за умови дотримання процедури зміни істот�
них умов праці, передбаченої статтею 32
КЗпП. Зокрема, він має повідомити працівни�
ка про зміну істотних умов праці – систем та
розмірів оплати праці, пільг, режиму робо�
ти, встановлення або скасування неповного ро�
бочого часу, суміщення професій, зміну розря�
дів і найменування посад тощо – не пізніше
ніж за два місяці. Протягом цих двох місяців
зберігаються попередні умови праці.

Слід зазначити, що змінювати істотні
умови праці роботодавець має право лише
за наявності змін в організації виробництва і
праці, різновидом яких є зміна режиму ро�
боти всього підприємства, окремих струк�
турних чи відокремлених підрозділів і пев�
них категорій працівників, зокрема їх пере�
ведення на режим неповного робочого часу,
якщо це обумовлено потребами виробниц�
тва, іншими причинами.

Рішення роботодавця про встановлення
неповного робочого часу на підприємстві (у
структурному чи відокремленому підрозді�
лі, для окремої категорії працівників) офор�
мляється шляхом видання наказу з основної
діяльності.

Наказ має містити:
– констатуючу частину – пояснення що�

до причин установлення неповного робочо�
го часу, мети застосування нового режиму
роботи;

– розпорядчу частину – зміст змін істот�
них умов праці (установлення неповного
робочого часу); календарну дату запровад�
ження нового режиму роботи (з урахуван�
ням вимог законодавства і процедур,
пов’язаних з повідомленням працівників,
оптимальною датою настання змін може бу�
ти дата з урахуванням двомісячного терміну
і додаткового терміну на повідомлення пра�

цівників, наприклад, один тиждень);
– доручення службі персоналу (посадо�

вій особі, яка відповідає за роботу з персона�
лом) щодо: повідомлення працівників про
наступні зміни робочого часу в установлені
законодавством строки; отримання від пра�
цівників рішення (згоди чи відмови) на про�
довження роботи в нових умовах .

Оскільки нормативні акти, які б установ�
лювали форму повідомлення працівника
(мається на увазі індивідуальне повідомлен�
ня) і надання ним згоди на продовження ро�
боти після зміни режиму робочого часу (від�
мови від продовження роботи), відсутні, ре�
комендується такі факти оформляти пись�
мово із засвідченням відповідних докумен�
тів підписами сторін трудового договору.

Напередодні (строку законодавством не
встановлено) запровадження на підприємстві
(у структурному чи відокремленому підрозділі,
для окремої категорії працівників) неповного
робочого часу з урахуванням отриманої згоди
працівників на продовження роботи в нових
умовах видається наказ з персоналу про вста�
новлення неповного робочого часу кожному
працівникові, який дав згоду на роботу в нових
умовах (на практиці зазвичай видається зведе�
ний (груповий) наказ). У наказі має бути зазна�
чено дату встановлення неповного робочого ча�
су та розміру оплати праці: «пропорційно від�
працьованому часу». З наказом ознайомлюють
кожного працівника в установленому порядку
під розписку.

Працівники, які відмовилися від продов�
ження роботи у зв’язку із встановленням не�
повного робочого часу, по закінченню стро�
ку повідомлення можуть бути звільнені на
підставі пункту 6 статті 36 КЗпП (з випла�
тою вихідної допомоги у розмірі не менше
середнього місячного заробітку). Такі пра�
цівники можуть бути звільнені також з ін�
ших підстав, наприклад, за власним бажан�
ням, у порядку переведення на інше підпри�
ємство, за порушення трудової дисципліни.

Оплата праці на умовах неповного робо�
чого часу провадиться пропорційно відпра�
цьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого ча�
су не тягне за собою будь�яких обмежень
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трудових прав працівників, у тому числі
скорочення тривалості їх щорічної основної
відпустки, тобто працівникові повинна на�
даватися щорічна основна відпустка повної
тривалості.

Неповний робочий час може встановлю�
ватися за погодженням між працівником і
роботодавцем:

– як безпосередньо при прийнятті на ро�
боту, так і згодом, у період роботи;

– на певний термін або без визначення та�
кого терміну.

Зокрема, у разі якщо штатним розписом
підприємства передбачено посаду — 0,5 штат�
ної одиниці, працівника має бути прийнято на
роботу на умовах неповного робочого часу.
Угода про неповний робочий час повинна
обов’язково зазначатися в наказі (розпоряд�
женні) про прийняття на роботу. Розпорядча
частина наказу може бути такого змісту:

«П.І.П. прийняти з «__»_____ 20__ р. на
посаду ______ (назва посади) на умовах
неповного робочого дня (понеділок �
п’ятниця з 9.00 до 13.00 год.) з оплатою
праці пропорційно відпрацьованому часу, з
посадовим окладом згідно штатного
розпису.»

Особа, прийнята на роботу з неповним
робочим часом, не може бути переведена без
її згоди на звичайні умови праці. Якщо ро�
бітник відмовляється перейти на режим
нормального робочого часу, його не може
бути звільнено відповідно до п.6 ст.36
КЗпП. Установлений угодою сторін непов�
ний робочий час є необхідною умовою тру�
дового договору, він виступає додатковою
гарантією реалізації права на працю певної
категорії громадян. У такому випадку влас�
ник повинен реалізувати виконання роботи
за нормою нормальної тривалості робочого
часу шляхом прийняття іншого працівника
на неповний робочий час або запропонувати
працюючому на умовах неповного робочого
часу іншу посаду з такою ж тривалістю ро�
бочого часу.

Також неповний робочий час встановлю�
ють зазвичай для працівників, які працюють

за сумісництвом. Розпорядча частина нака�
зу виглядатиме наступним чином:

«П.І.П. прийняти з «__»_____ 20__ р. за
сумісництвом на посаду ______ (назва
посади) на умовах неповного робочого
тижня (понеділок, середа і п’ятниця) з
неповним робочим днем (з 9.00 до 13.00
год.) з оплатою праці пропорційно
відпрацьованому часу, з посадовим окладом
згідно штатного розпису.»

За заявою працівника до трудового дого�
вору мають бути внесені зміни, оформлені
наказом про встановлення неповного робо�
чого часу. Розпорядча частина наказу може
бути наступного змісту:

«П.І.П., ______ (назва посади),
встановити з  «___» _____ 20__ р. до «___»
_____ 20__ р. режим неповного робочого
тижня з робочими днями: понеділок,
вівторок і середа, з оплатою праці
пропорційно відпрацьованому часу.»

За заявою жінки (батька дитини, баби, ді�
да, інших родичів, які фактично доглядають
за дитиною, або особи, яка усиновила чи
взяла під опіку дитину, та одного із прийом�
них батьків), яка працює у період перебу�
вання у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (частини
третя і четверта ст. 18 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада 1996 року №
504/96�ВР) розпорядча частина наказу мо�
же бути викладена наступним чином:

«П.І.П., ______ (назва посади),вважати
такою, що перебуваючи у відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, приступила до виконання
своїх обов’язків з «___» _____ 20__ р. на
умовах неповного робочого дня (понеділок �
п’ятниця з 9.00 до 13.00 год.) з оплатою
праці пропорційно відпрацьованому часу.»

Матеріал підготовлено з
використанням відкритих

інтернет�джерел
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