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Прем'єр - Міністру України 
п. Тимошенко Юлії 
Володимирівні 

Шановна Юліє Володимирівно! 

Як Ви знаєте, сьогодні в Україні як форма взаємокредитування та фінансової 
підтримки населення, успішно розвиваються кредитні спілки, які об'єднують понад два 
мільйони громадян України, в тому числі, робітників, пенсіонерів, селян, представників 
малого бізнесу. 

Приводом для цього звернення стало введення в дію з 1 січня постанови, прийнятої 
Урядом Януковича «Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
19 квітня 1993 р. N 283», якою встановлюється порядок виготовлення прибуткових та 
видаткових касових ордерів як бланків суворої звітності (Постанова КМУ від 6 червня 2007 
р. №809»). 

Порядок ведення касових операцій в Україні відповідно до статті 33 Закону України 
«Про Національний банк України» регулюється Національним банком України. В межах 
своєї компетенції Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 
року N 637 затверджене Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні (зі змінами та доповненнями), відповідно до якого для обліку касових операцій 
використовуються прибуткові та видаткові касові ордери, форми яких встановлено наказом 
Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм 
первинного обліку касових операцій". 

Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що для введення обов'язкового 
використання всіма суб'єктами господарювання України бланків суворої звітності необхідно 
внесення змін до наказу Міністерства статистики України № 51, а до внесення таких змін 
кредитні спілки будуть працювати з встановленою формою прибуткових та видаткових 
касових ордерів. 

На сьогодні Міністерством статистики України не прийнято жодних документів, які 
стосувалися би віднесення з 1 січня 2008 року бланків прибуткових та видаткових касових 
ордерів до бланків суворої звітності. 

Складається враження, що попередня влада, зробивши перший крок до встановлення 
нерівних умов для різних суб'єктів господарювання постановою Кабміну № 809, та 
отримання додаткових прибутків для певних суб'єктів за рахунок обов'язковості 
використання вищевказаних документів, другий крок (внесення змін до наказу Міністерства  
України № 51) зробити не встигла. 
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Незважаючи на це, деякі органи ДПІ на місцях примушують кредитні спілки 
придбавати відповідні бланки суворої звітності, загрожуючи штрафними санкціями за їх 
невикористання. 

Середньоденна кількість касових операцій в кредитних спілках складає від 50 до 500 
одиниць, крім того, контрагентами по цих операціях є фізичні особи, що значно підвищує 
кількість зіпсованих бланків. Вартість одного бланка складає від 0,8 до однієї гривні, а 
одного зіпсованого бланка, відповідно від 40 до 50 гривень. З урахуванням незначного 
розміру сум платежів, що здійснюються кредитними спілками - такі суми складають від 20 -
30 гривень (суми процентів за кредитами), до 40 - 50 гривень (суми процентів за вкладами) 
- за умови використання бланків суворої звітності, складається ситуація, коли сума 
операції є співставною з вартістю ордера, яким ця операція оформлена. Враховуючи 
вищенаведене, введення бланків суворої звітності для оформлення прибуткових та 
видаткових касових ордерів призведе для кредитних спілок до значних втрат, і, 
відповідно до значного подорожчання послуг, що надаються ними сотням тисяч громадян 
України. 

Крім того, кредитні спілки, відповідно до вимог регулятора, для обліку фінансово -
господарських операцій використовують спеціалізоване програмне забезпечення, яке 
передбачає друк касових документів в формі, встановленій наказом Міністерства статистики 
України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових 
операцій". Відсутність затвердженої форми бланків суворої звітності унеможливлює 
внесення змін до такого програмного забезпечення. 

Національна асоціація кредитних спілок України, яка об'єднує сотні кредитних спілок 
від імені понад вісімсот тисяч об'єднаних ними громадян України, просить Вас зупинити 
руйнівні для малого бізнесу намагання попередньої влади запровадити чергову корупційну 
схему, яка спрямована на подальше пригнічення стану кооперативного мікрокредитування та 
розвитку малого та середнього бізнесу в цілому, а також створює серйозні перешкоди для 
розвитку соціально орієнтованого, некомерційного фінансового посередництва в Україні. 

 
 
 

З повагою, 
Президент НАКСУ      П.М.Козинець  


