
 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

№ 500/12                                                                                                      08 жовтня 2012 року 

 

Національна комісія, що здійснює  

державне регулювання     

у сфері ринків фінансових послуг  

 

Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ), зважаючи на зміну органу, 

який здійснює державне регулювання діяльності кредитних спілок, вбачає за доцільне 

забезпечити додаткове інформування Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), щодо пропозицій, які надавалися з боку 

НАКСУ протягом 2011 – 2012 років до Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України (Держфінпослуг) та Нацкомфінпослуг, і надає Нацкомфінпослуг копії відповідних 

листів НАКСУ та додатків до них за нижченаведеним переліком: 

 

1. Лист НАКСУ від 14.04.2011 року за № 165/11 щодо проекту змін до Ліцензійних умов 

провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг – на 1 аркуші, 

2. Лист НАКСУ від 13.05.2011 року за № 171/11 щодо гарантування вкладів, саморегулювання та 

членства юридичних осіб – на 3 аркушах, 

3. Лист НАКСУ від 06.07.2011 року за № 316/11 щодо участі представників НАКСУ у робочій 

групі при Держфінпослуг  – на 1 аркуші, 

4. Лист НАКСУ від 20.07.2011 року за № 319/11 щодо проекту Розпорядження Держфінпослуг 

„Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів” – на 3 аркушах, 

5. Лист НАКСУ від 20.07.2011 року за № 322/11 щодо проекту Розпорядження Держфінпослуг 

„Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості 

системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок” – на 2 аркушах, 

6. Лист НАКСУ від 16.09.2011 року за № 472/11 щодо проекту Закону України „Про фонд 

гарантування вкладів членів кредитних спілок”  – на 2 аркушах, 

7. Лист НАКСУ від 16.09.2011 року за № 473/11 щодо проекту Закону України „Про внесення 

змін до деяких законів України (щодо примусової санації або ліквідації неплатоспроможних 

кредитних спілок)” – на 3 аркушах, 

8. Лист НАКСУ від 20.09.2011 року за № 476/11 щодо проекту Концепції розвитку кредитної 

кооперації – на 7 аркушах, 

9. Лист НАКСУ від 14.10.2011 року за № 480/11 щодо діяльності Державної виконавчої служби  – 

на 1 аркуші, 

10. Лист НАКСУ від 03.11.2011 року за № 487/11 щодо проекту змін до Порядку складання та 

подання звітності кредитним спілками та об’єднаними кредитним спілками – на 11 аркушах, 

11. Лист НАКСУ від 20.12.2011 року за № 590/11 щодо проекту змін до Порядку складання та 

подання звітності кредитним спілками та об’єднаними кредитним спілками – на 1 аркуші, 

12. Лист НАКСУ від 12.01.2012 року за № 04/12 щодо надання роз’яснення стосовно 

тотожності понять „спостережна рада” і „наглядова рада” – на 1 аркуші, 
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13. Лист НАКСУ від 12.01.2012 року за № 05/12 щодо надання роз’яснення стосовно 

відображення розрахунків за кредитами, які були визнані безнадійними – на 1 аркуші, 

14. Лист НАКСУ від 07.02.2012 року за № 30/12 щодо відображення у податковій звітності сум 

зменшення РЗПВ – на 1 аркуші, 

15. Лист НАКСУ від 10.02.2012 року за № 31/12 щодо Порядку складання та подання звітності 

кредитним спілками та об’єднаними кредитним спілками  – на 1 аркуші, 

16. Лист НАКСУ від 10.02.2012 року за № 32/12 щодо надання роз’яснення у зв’язку з внесенням 

змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ – на 1 

аркуші, 

17. Лист НАКСУ від 05.03.2012 року за № 39/12 щодо прохання про надання дозволу фахівцям 

департаменту пруденційного нагляду Держфінпослуг взяти участь у семінарах НАКСУ з питань 

складання та подання звітних даних  – на 1 аркуші, 

18. Лист НАКСУ від 15.03.2012 року за № 41/12 щодо прохання про надання дозволу фахівцям 

департаменту пруденційного нагляду Держфінпослуг взяти участь у семінарах НАКСУ з питань 

складання та подання звітних даних – на 1 аркуші, 

19. Лист НАКСУ від 15.03.2012 року за № 42/12 щодо прохання про надання фахівцям НАКСУ 

доступу до версії Комплексної Інформаційної Системи та необхідності усунення виявлених 

помилок – на 1 аркуші, 

20. Лист НАКСУ від 04.04.2012 року за № 180/12 щодо участі представників НАКСУ у робочій 

групі з питань розроблення законопроекту, спрямованого на реформування та розвиток 

національної системи кредитної кооперації  – на 1 аркуші, 

21. Лист НАКСУ від 21.05.2012 року за № 200/12 щодо подання звітних даних – на 1 аркуші, 

22. Лист НАКСУ від 21.05.2012 року за № 201/12 щодо подання фінансової звітності – на 1 

аркуші, 

23. Лист НАКСУ від 31.05.2012 року за № 365/12 щодо виключення кредитних спілок з переліку 

суб’єктів господарювання, які повинні складати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами – на 1 аркуші, 

24. Лист НАКСУ від 05.09.2012 року за № 491/12 щодо виконання п. 24 Національного плану дій 

на 2012 рік – на 6 аркушах, 

25. Лист НАКСУ від 02.10.2012 року за № 499/12 щодо внесення змін до Порядку складання та 

подання звітності кредитним спілками та об’єднаними кредитним спілками – на 3 аркушах. 

 

Всього – 56 аркушів. 

 

 

З повагою, 

 

Президент НАКСУ                                                                                  П. М. Козинець             


