БЮЛЕТЕНЬ
КРЕДИТНИХ
СПІЛОК
УКРАЇНИ

ЗМІСТ НОМЕРА:
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17 жовтня  Міжнародний день кредитних спілок .................. 2

Засновник:
Національна асоціація
кредитних спілок України
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №10354 від 06.09.2005 року
Виходить з квітня 2005 року
Передплатний індекс
94634

КОНФЕРЕНЦІЯ НАКСУ
Міжнародна науковопрактична конференція НАКСУ .......... 4

МАЙСТЕРКЛАС
Міжнародна конференція "Майстерклас
"Ефективність, успіх, якість" .............................................. 5

—

Випускаючий
редактор — Оксана Гайдук
Дизайн, макетування
та верстка — Андрій Козинець
Передрук
можливий лише
з посиланням на “Бюлетень
кредитних спілок України”

Презентація Голови правління КПК "Єдінство"
С. Боровика "Забезпечення ефективної діяльності
кредитної спілки. Аналіз та управління" .............................. 19
Презентація Голови правління КПК "Капітал"
А. Чернишової "Практичні підходи при
створенні мережі відділень " .............................................. 22
Презентація Генерального директора Ліги кредитних
спілок Росії Т.Івашкіної "Тенденції розвитку
системи кредитної кооперації Росії" ................................... 27

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ
Кооперація як фінансовогосподарські об'єднання ............. 29

З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
"Марківкакредитспілка" відзначила 15річчя ...................... 31
Взаємна "Довіра" охтирчан ................................................ 33

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щодо механізму виконання судових рішень у справах,
де відповідачем є державний орган .................................... 35
Процедура оскарження дій чи бездіяльності державного
виконавця ........................................................................ 38
Національна асоціація
кредитних спілок України
Адреса:
вул. В.Чорновола, 25, 19/ий
поверх, к.49, Київ, 01135
тел./факс: (044) 501/18/75
eлектронна адреса:
unascu@unascu.org.ua

Зміни в нормативних документах, які стосуються
бухгалтерського обліку кредитних спілок ........................... 41

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

№5(51)вересень-жовтень2013р.

17 ЖОВТНЯ  МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Міжнародний день кредитних спілок
відзначається в третій четвер жовтня з
1948 року. Цей день святкується на честь
тих, хто присвятив своє життя кредитно
кооперативному руху, тих, хто щоденно
виконує важку роботу, і тих, хто є
частинкою величезного світового
членства кредитних спілок.
Уперше офіційне
свято для пайовиків
кредитних спілок бу
ло організовано Лі
гою кредитних спі
лок штату Массачу
сетс (США) 17 січня
1927 року. Цей день
був обраний неви
падково: 17 січня —
день
народження
«Ангела Хранителя»
Америки — Бенджа
міна
Франкліна
(17061790 рр.). Аме
риканські засновни
ки Руху кредитних
спілок вірили, що
Франклін може бути
символом «сутності
кредитних спілок».
Однак, незважаючи
на те, що в той час у
Північній Америці
кредитні спілки роз
вивалися активно,
практика святкуван
ня Дня кредитних
спілок згодом тимча
сово припинилася.
1948 року Націо
нальна Асоціація Кре
дитних Спілок США
(CUNA) прийняла рі
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шення відновити святкування національно
го Дня кредитних спілок. CUNA і Товарис
тво взаємного страхування обрали третій
четвер жовтня Днем кредитних спілок. Тоді
багато керівників кредитних спілок Амери
ки дійшли висновку, що потрібен привід, з
якого люди зберуться разом, щоб вплинути
на кооперативну історію, обговорити ре
зультати діяльності кредитних спілок і
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2013 року Міжнародний день кредитних
спілок святкуватиметься під девізом: «Кре
дитні спілки об’єднуються на благо. Це кра
щий шлях». Девіз підкреслює переваги
об’єднання і співпраці кредитних спілок по

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

поширити ідею кредитних спілок по всій
країні. Кредитні спілки, національні об’єд
нання кредитних спілок та багато інших не
офіційних організацій кредитних спілок в
кожному штаті виявили зацікавленість у
святкуванні Міжнародного Дня кредитних
спілок.
У 50х роках минулого століття Всесвіт
ній відділ Національної асоціації кредитних
спілок надавав технічну допомогу для роз
витку кредитних спілок по всьому світу. Та
ким чином до 1964 в багатьох країнах було
засновано Рух кредитних спілок, і в зв’язку
з цим була створена Міжнародна асоціація
кредитних спілок.
Щороку до Руху кредитних спілок приєд
нувався новий національний рух, люди все
більше були зацікавлені у святкуванні єди
ного Міжнародного дня кредитних спілок.
Людей, незважаючи на їхні політичні погля
ди, релігійні, культурні та мовні відмінності,
стала об’єднувати ідея цього свята. Кредитні
спілки та об’єднання почали поширювати
публікації про Рух кредитної кооперації, ви
вішувати прапори й готувати плакати до
Міжнародного Дня кредитних спілок, і пос
тупово це свято стало загальновизнаним.
На 1971 рік світовий Рух кредитних спі
лок настільки зміцнів, що виникла необхід
ність його реструктурувати. Тоді й було
створено Всесвітню Раду Кредитних Спілок
(WOCCU), яка була покликана надавати
допомогу Руху кредитних спілок. У Канаді,
Австралії, Латинській Америці, країнах Ка
рибського басейну, Африці, Азії, Новій Зе
ландії, Великобританії та країнах південно
го узбережжя Тихого океану почали функці
онувати національні та регіональні федера
ції і конфедерації кредитних спілок. Того ж
1971 року на підтримку Руху кредитних спі
лок WOCCU опублікував перші матеріали
до Міжнародного Дня кредитних спілок, які
були поширені по всьому світу.
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Бенджамін Фран лін

всьому світу, а також відображає потужність
кооперативного руху. Кредитні спілки ство
рили такі глобальні мережі, на які жоден ін
ший фінансовий інститут претендувати не
може: 56000 кредитних спілок надають пос
луги більш ніж 200 мільйонам громадян в
101 країні світу.
У своє професійне свято спілчани мають
нагоду спільно обговорити проблеми, обмі
нятися досвідом, знайти кращі рішення для
якісного обслуговування своїх членів. Свят
кування цього дня — це гарна можливість
для кредитних спілок розповісти про себе,
провести день відкритих дверей, конкурси,
акції, доброчинні заходи тощо.
Національна асоціація кредитних спі
лок України щиро вітає колег зі святом і
запрошує всі кредитні спілки України ши
роко відзначати цей день. Адже кінцева
мета святкування полягає у підвищенні
обізнаності наших громадян про місію
кредитної кооперації в країні і світі, про
те, яку роль відіграють кредитні спілки,
надаючи фінансові послуги мешканцям з
усіх куточків України — від мегаполісів до
віддалених сіл.
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАКСУ
З 5 по 10 жовтня Національна асоціація
кредитних спілок України проводила
традиційну осінню Міжнародну науково
практичну конференцію у Туреччині.
Цього разу у Конференції взяли участь
понад 60 представників кредитних спілок
України та делегація російських коопера
торів. До її складу входили представники
кредитних спілок Башкортостану — чле
нів Союзу організацій кредитної коопе
рації Республіки Башкортостан (СОКК
РБ), з яким НАКСУ налагоджено дружні
та професійні зв’язки.
Пленарні засідання Конференції передбача
ли обговорення двох основних тем. Перша тема
стосувалась питання реформування системи
кредитних спілок України та позиція НАКСУ
щодо проектів змін до законодавства, які, як ві
домо, зараз розробляються в Національної ко
місії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, і незабаром
будуть оприлюднені для широкого обговорен
ня з ринком. Численні представники кредит
них спілок України — учасники Конференції
висловили свої бачення та побажання по голов
них питання реформування ринку кредитних
спілок, перш за все щодо питань
саморегулівності, гарантування
вкладів, розширення видів пос
луг у КС та інших.
Окремою темою першої части
ни пленарних засідань обговорю
вались зміни в нормативній базі,
які пропонує на даному етапі дер
жавний регулятор. Мова йде про
зміни до ліцензійних умов, а та
кож зміни до інших нормативних
документів з питань обліку та ді
яльності кредитних спілок (де
тально про зміни — на с. 41), змі
ни до нормативних документів
Нацкомфінпослуг, які нещодавно
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набули чинності, та ін. Зокрема, багато питань
було пов’язано з новою формою звітності, ін
формацію про яку розміщено на сайті НАКСУ.
Іншим напрямком обговорення під час
другої частини пленарних засідань, яка про
ходила у форматі майстеркласу, був обмін
досвідом роботи між кредитними спілками
України та кредитними споживчими коопе
ративами Республіки Башкортостан. Особ
ливий інтерес у української частини учасни
ків Конференції викликав досвід конкрет
них кредитних кооперативів Башкортоста
ну у питаннях роботи з позичальниками, ді
яльності з управління кредитними устано
вами та багато іншого.
Крім пленарних засідань в ході Конфе
ренції учасники обговорювали в режимі
„круглих столів” окремі аспекти діяльності
кредитних спілок. Також в рамках заходу
було організовано консультування спеціа
лістами НАКСУ з юридичних питань, бух
галтерської звітності тощо.
Перебування делегацій НАКСУ та
СОКК РБ було насичене широкою культур
ною програмою, кооператори отримали
можливість взяти активну участь в екскур
сіях історичними та культурними пам’ятка
ми екзотичної країни.
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МАЙСТЕРКЛАС

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"МАЙСТЕРКЛАС "ЕФЕКТИВНІСТЬ,
УСПІХ, ЯКІСТЬ"
З 14 по 18 вересня 2013 року в
Алушті відбулася Міжнародна
конференція „Майстерклас
„Ефективність, успіх, якість” за
участю понад 40 представників
кредитноспоживчих
кооперативів (КПК) Російської
федерації та кредитних спілок
(КС) України.
До складу російської делегації
увійшли керівники 10ти КПК, Гене
ральний директор Ліги кредитних
спілок Росії пані Івашкіна Т. Б. та
заступник генерального директора
Ліги кредитних спілок Росії пані
К.С. Волохо. З українського боку участь у май
стеркласі взяли керівники та провідні спеціа
лісти 12 КС, Президент Національної асоціації
кредитних спілок України Козинець П. М., Ві
цепрезидент НАКСУ Кравченко Л. Є. та фа
хівці НАКСУ.
Зважаючи на широку географію пред
ставництва – від російського Примор’я до
українського Закарпаття, майстерклас доз
волив висвітлити та обговорити особливості
діяльності кредитних кооперативів не тіль
ки двох країн, але й багатьох регіонів, а обра
ний формат обговорення забезпечив безпо
середню участь в ньому кожного з учасників
зібрання.
Міжнародний майстерклас відкрили Ге
неральний директор Ліги кредитних спілок
Тетяна Борисівна Івашкіна та Президент
НАКСУ Петро Миколайович Козинець, які
анонсували програму зібрання і запросили
до участі в обговоренні всіх присутніх.
Перший день майстеркласу було присвя
чено ефективному управлінню кредитним
кооперативом та спілкою і розпочато допо
віддю „Забезпечення ефективності діяль

ності кредитної спілки. Аналіз та управлін
ня” голови правління КПК „Єдінство”
(м. Юрга Кемеровської області, Росія) Сер
гія Васильовича Боровика (презентацію
див. на с. 19). Окрім статистичної та фінан
сової інформації щодо КПК „Єдінство”,
членство якого становить 8 566 фізичних
осіб, а активи – 225 мільйонів рублів, увазі
присутніх була запропонована впроваджена
у КПК система аналізу, управління та кон
тролінгу. При цьому, особливу зацікавле
ність аудиторії викликав існуючий у цьому
КПК облік та контроль за дотриманням
стандартизованих процедур, які повинні ви
конуватися певними працівниками коопе
ративу, та ведення відповідних реєстрів. В
ході обговорення також було порівняно під
ходи у запровадженні внутрішнього аудиту
(контролю), які, як виявилося, мають певні
особливості: в Україні – це вимога Закону,
спрямована на створення контролюючого
суб’єкта або підрозділу, непідконтрольного
виконавчому органу КС, в Росії – це ство
рення контролюючого суб’єкта або підрозді
лу, підзвітного та підконтрольного голові
5
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правління КПК, створеного з ініціативи са
мого КПК та з метою зниження кількості
помилок та дотримання внутрішніх регуля
цій працівниками для оперативного реагу
вання керівництва КПК на виявлені недолі
ки.
Практичні підходи при створенні мережі
відділень стали наступною темою обгово
рення. Її було представлено головою прав
ління КПК „Капітал” з міста Чебоксари Ро
сійської Федерації Ангеліною Василівною
Чернишовою (презентацію див. на с.22), яка
насамперед зазначила, що необхідність
створення розгалуженої мережі додаткових
офісів була спричинена насиченістю фінан
сових установ у Чебоксарах. Адже на місто з
півмільйонним населенням припадає близь
ко 70 фінансових кооперативів та понад 40
банківських установ, численні мікрофінан
сові організації та споживчі товариства, що
створює складнощі у видачі якісних креди
тів. Наразі мережа КПК „Капітал” склада
ється з головного офісу та 26 відділень, які
створені у районних центрах і об’єднують
понад 12 тисяч пайовиків. При цьому, КПК
„Капітал” не має на меті утворення своїх до
даткових офісів у кожному з населених пун
ктів, проте намагається охопити своїми пос
лугами максимальну кількість із них. Задля
цього у кожному з відділень сформовано
штат агентів, які працюють на договірних
підставах і забезпечують взаємодію між
членством КПК та відповідним відділенням
в процесі надання та отримання кредитноо
щадних послуг. При обранні місця дислока
ції певного відділення з боку КПК прово
диться маркетингове дослідження еконо
мічного, інфраструктурного та демографіч
ного стану відповідного регіону, складають
ся план заходів та кошторис, які є невід’єм
ними елементами при створенні кожного з
відділень. Як про один із ключових чинни
ків, які визначають стабільність роботи
КПК, було зазначено про необхідність за
безпечення контролю за діяльністю кожного
з відділень. Це завдання вирішується шля
хом дистанційного щоденного моніторингу,
оскільки всі операції в програмному забез
печенні здійснюються в режимі online, та
6
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подальшого аналізу документів у паперовій
формі, що надаються щомісячно додаткови
ми офісами до головного. Також один із пра
цівників КПК здійснює виїзні перевірки до
даткових офісів, включаючи перевірку каси
та наявних первинних документів. Окремим
аспектом обговорення стали питання щодо
підбору кадрів. Як з’ясувалося, в КПК „Ка
пітал” не застосовуються системи тестуван
ня чи будьякі інші спеціалізовані методики
відбору працівників. Перевага віддається
вивченню особистості працівника, отрима
ним на його рахунок характеристикам та ре
зультатам проведених з ним співбесід.
Подальше обговорення підтвердило акту
альність проблематики, притаманної роботі
з кадрами, і було продовжено в ході презен
тації Юрія Васильовича Ковальова – голови
правління КС „Кредитсталь” (м. Маріуполь
Донецької області), яку було присвячено
напрацьованій в цій КС системі мотивації
працівників. Як відомо, „Кредитсталь” ство
рено на базі членства профспілкової органі
зації металургів та гірників України Донець
кої області, що зумовлює соціальну орієнта
цію КС та необхідність надання своїм чле
нам фінансових послуг на умовах більш ви
гідних, ніж ринкові. А загальна кількість
працівників двох підприємств, що склада
ють базу членства КС „Кредитсталь”, стано
вить близько 50 тисяч осіб, які знаходяться
у спільному інформаційному полі, а це ви
магає бездоганної діяльності КС. Причому,
додаткову відповідальність накладає і бага
торічна взаємодія з профспілковою органі
зацією, адже кредитна спілка допомагає
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нули певну помилку, яка може вплинути на
загальні результати діяльності КС, надали
конструктивну пропозицію тощо. Причому,
про факт такого преміювання оголошується
принародно під час підбиття підсумків ді
яльності за попередній місяць, що додатково
підвищує ефективність праці трудового ко
лективу. Загалом розмір преміального фон
ду залежить від досягнення кредитною спіл
кою певного планового результату, рівень
відхилення від якого може впливати на
збільшення або зменшення і навіть обнулін
ня загального преміального фонду. В остан
ньому випадку на премію не розраховувати
ме ніхто, включаючи голову правління. Се
ред документів, які затверджені кредитною
спілкою і є законною підставою стимулю
вання праці, варто зазначити про правила
трудового розпорядку з визначенням не ли
ше обов’язків, але й прав працівників, а та
кож про колективний договір. При цьому,
зазначені документи містять як конкретні
підстави для зниження розміру премій, так і
чіткі критерії для отримання доплат та ін
ших соціальних привілеїв працівниками
кредитної спілки, що дозволяє мінімізувати
фактор суб’єктивізму і забезпечити систем
ність прийняття рішень щодо рівня оплати
праці. Також, окрім премій, можуть бути
застосовані системи доплат, надбавок та ін
ших виплат, про які йдеться у КЗпП та Гене
ральній угоді між Кабінетом Міністрів Ук
раїни, всеукраїнськими об’єднаннями орга
нізацій роботодавців і підприємців та всеук
раїнськими профспілками і профоб’єднан
нями. Зокрема, одним із додатків до Гене
ральної угоди є перелік та розмір доплат і
надбавок, на який можна спиратися як на
орієнтир.
На завершення виступу Юрій Васильо
вич зазначив, що різниця між керівником і
начальником полягає в тому, що керівник –
це та особа, яка дала наказ і доручила пра
цівнику в рамках посадової інструкції вирі
шувати ті чи інші питання, а начальник за
кожним разом дає дозвіл на здійснення пра
цівником кожної окремої дії. Сама ж систе
ма мотивації працівників спрацьовує більш
ефективно, коли працівника зацікавлено по
7
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профспілці утримувати своє членство, і
навпаки. Також така співпраця дозволяє ви
рішувати й цілу низку організаційних пи
тань. Переходячи до питань кадрового уп
равління, Юрій Васильович зазначив, що
підбір кваліфікованих кадрів для роботи в
кредитній спілці не є проблемою для Украї
ни. Сьогодні досить легко знайти необхід
них фахівців у центрах зайнятості з числа
колишніх працівників банків, юристів, бух
галтерів тощо. Однак чи буде такий фахі
вець спроможний сприйняти гасло КС Ук
раїни „Свій до свого по своє” і визнати пріо
ритетність досягнення суспільної користі
над отриманням особистих вигод? Причому,
застосування до кредитної спілки спеціалі
зованих систем оцінки персоналу, які перед
бачають тестування, рейтингування та ана
ліз отриманих результатів з боку розробни
ків відповідних систем оцінки, є складним і
дуже витратним, тому фактично підбір кад
рів в КС „Кредитсталь” здійснюється з чис
ла колишніх працівників базових металур
гійних підприємств – членів профспілки.
Система мотивації працівників „Кредит
сталі” передусім зорієнтована на мотивацію
рівнем оплати праці, яка базується на тради
ційних підходах і передбачає формування
заробітної плати у складі окладу і премії.
Зрозуміло, що загальний підхід щодо опла
ти праці залежить від отриманого всім тру
довим колективом результату, однак індиві
дуальний внесок кожного можна оцінити
шляхом певних доплат для тих працівників,
які, наприклад, добре попрацювали на по
верненні чи видачі кредитів, помітили і усу
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зитивними можливостями, які він може от
римати завдяки своїй продуктивній праці, а
система позбавлень і покарань є зрозумілою
і прозорою.
Дещо інший напрям діяльності кредитної
спілки було представлено у презентації го
лови правління кредитної спілки „Світовид”
(м. Первомайськ Миколаївської області)
Валентини Олександрівни Чумакової. У її
доповіді йшлося про методи соціальної під
тримки, яку надавала і надає очолювана нею
КС. Це і фінансування творчих проектів та
лановитих дітей членів кредитної спілки, і
співпраця з Всеукраїнською організацією
Червоного Хреста, приналежність до якої є
ознакою поля членства КС „Світовид”, що,
як і у випадку з профспілковими організаці
ями, сприяє утриманню і розширенню
членства. Валентина Олександрівна наголо
сила, що сьогодні, коли ілюзії перших років
після відродження руху кредитних спілок в
Україні залишилися в минулому, коли стало
зрозуміло, що до кредитних спілок по кре
дити звертаються не лише сумлінні пози
чальники, а й відверті шахраї, поняття допо
моги та благодійності не втратили своєї вар
тості. Більше того – благодійність є одним із
найбільш дієвих способів пропаганди кре
дитних спілок, який дозволяє поступово за
лучити до членства декілька поколінь кож
ної родини. Причому аналіз впливу різних
форм пропаганди та реклами діяльності КС
„Світовид” свідчить про те, що до сьогодні
найбільш ефективною залишається інфор
мація, яка передається поміж людей, так
зване „сарафанне радіо”. Відповідаючи на
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запитання учасників зібрання щодо інших
методів заохочення членства, передусім, по
зичальників, доповідачем було зазначено
про можливість застосування знижених
процентних ставок за кредитами для пози
чальників, які брали і вчасно повертали кре
дити понад 10 разів.
На завершення першого дня майстеркла
су було заслухано віцепрезидента НАКСУ
Людмилу Євгеніївну Кравченко із доповід
дю з питань управління кредитною спілкою
у кризовій ситуації. Насамперед було зазна
чено, що на зміну сприйняттю можливості
тимчасового перебування кредитної спілки
у кризовій ситуації, як звичайного і здола
ного явища, яке мало місце ще 57 років то
му, сьогодні прийшло розуміння того, що не
обхідно зробити все, аби кредитна спілка у
кризовій ситуації не опинилася. Адже, як
показав досвід, завданням, вирішення якого
має бути знайдено на шляху до нормалізації
діяльності кредитної спілки, є не лише вип
равлення помилок та протидія наслідкам
зловживань, якщо це мало місце, але й за
безпечення примусового стягнення прос
троченої заборгованості. А практика під
тверджує, що у випадку знаходження суттє
вої частини кредитного портфеля кредитної
спілки у стані примусового стягнення за
умови його фінансування за рахунок коштів
вкладів членів кредитної спілки на депозит
ні рахунки, нормалізувати діяльність такої
кредитної спілки, на жаль, є дуже складним
і майже нереальним. Однак, добре усвідом
люючи це, в НАКСУ ведеться боротьба за
кожну кредитну спілку, яка зазнає лиха. Для
надання підтримки кредитним спілкам,
включаючи й ті, які знаходяться у складно
му становищі, розроблено певні методики,
які використовуються створеною в НАКСУ
Службою внутрішніх ревізій при здійсненні
діагностики та розробки необхідних заходів,
включаючи антикризові у разі необхідності.
При цьому, безперечною і необхідною пере
думовою для здійснення ревізії, виявлення
наявних проблем та помилок є володіння
повною, всебічною і достовірною інформа
цією про кредитну спілку, а у разі зміни ке
рівництва, виявлення неправомірних фактів
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тощо – проведення в кредитній спілці су
цільної інвентаризації. Об’єктом перевірки є
встановлення відповідності внутрішніх до
кументів та процедур кредитної спілки ви
могам чинного законодавства та норматив
ноправовим актам Нацкомфінпослуг; здій
снення системного аналізу та оцінка діяль
ності кредитної спілки на предмет її фінан
сової стійкості та платоспроможності; пере
вірка та оцінка ефективності заходів кон
тролю за виконанням прийнятих рішень;
оцінка ефективності системи управління ак
тивами та зобов’язаннями; своєчасність,
правильність, повнота та точність відобра
ження основної та іншої діяльності у звіт
ності, передбаченій законодавством; оцінка
дотримання встановлених законодавством
обов’язкових нормативів та інших показни
ків; відповідність звітності кредитної спілки
вимогам, встановленим законодавством то
що. В той же час, як показала практика, дот
римання всіх існуючих нормативноправо
вих вимог не гарантує унеможливлення пот
рапляння кредитної спілки у кризову ситуа
цію, причиною чого може бути поява ситуа
ції розриву ліквідності, що підтверджує не
обхідність зосередження не тільки на питан
нях аналізу та контролю, але й фінансового
прогнозування та моделювання. Що ж сто
сується стартових умов для здійснення роз
рахунків прогнозованих грошових потоків,
прогнозний аналіз яких і є підставою для
розрахунку потенційного рівня ліквідності,
то для таких цілей доцільно використовува
ти складові кредитного портфеля, очищено
го від проблемної заборгованості. Тобто вра
ховуються очищені грошові потоки на вході
та заплановані грошові потоки на виході.
При цьому, мінімальним в контексті здій
снення фінансового прогнозування є період
від півроку до року. Проте існує спосіб, який
дозволяє уникнути необхідності здійснення
такого прогнозування, і приклади таких кре
дитних спілок в Україні є. Це кредитні спіл
ки, які працюють в зоні настільки дрібних
кредитноощадних операцій, що розмір ок
ремого кредиту чи вкладу не завдає суттєво
го впливу на загальний рух грошових кош
тів. Якщо ж уникнути прогнозування розри
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вів ліквідності неможливо, то наступним
кроком фінансового моделювання є прог
нозні рішення щодо управління розмірами
процентних ставок і строків з урахуванням
можливих ринкових тенденцій, проте за
умови дотримання показників доходів та
витрат, які забезпечують досягнення або пе
ревищення кредитною спілкою точки без
збитковості. Якщо ж кредитна спілка пере
буває в кризі і очищені продуктивні активи
виражено менші за платні пасиви, тоді най
більш імовірним є один із двох сценаріїв –
або кредитна спілка переїжджає до ДВС, де
обліковуватимуться як вимоги кредитної
спілки, так і вимоги до кредитної спілки, або
відповідність згаданих показників буде пос
тупово відновлюватися шляхом активізації
кредитування і спрямування отриманих до
ходів на поповнення кредитного портфеля.
Що стосується діяльності кредитної спілки
в умовах накладання арешту на її майно, ра
хунки та касу, то в такому разі можливим ва
ріантом залишається застосування механіз
му поручительства вкладника за зобов’язан
нями позичальника із подальшим виконан
ням відповідних зобов’язань перед вкладни
ком безпосередньо позичальником. В пев
них випадках одним із варіантів забезпечен
ня тимчасових правил виконання зо
бов’язань перед вкладниками є створення в
кредитній спілці за рішенням загальних збо
рів окремого органу – комітету вкладників,
завданням якого передусім є встановлення
черговості та обсягів необхідних виплат, а
також забезпечення контролю за їх дотри
манням. При цьому, необхідною складовою
9
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для нормалізації діяльності кредитної спіл
ки є збереження первинної документації та
касових документів. А встановлення макси
мальної суми для надання кредитів у готів
ковій формі дозволить зафіксувати факт на
дання кредитів, сума яких перевищує вста
новлений ліміт, шляхом отримання відпо
відних виписок з банку. В цілому ж дотри
мання елементарних правил зіставності за
лучених грошових коштів за строками та об
сягами з відповідними показниками щодо
наданих кредитів суттєво зменшує ризик
виникнення складнощів в діяльності кре
дитної спілки.
Другий день майстеркласу пройшов під
гаслом „Складові успіху кредитної спілки
(питання створення послуг, необхідних чле
нам КС, маркетинг, реклама, PR) і відкрився
презентацією „Маркетингові рішення для
залучення та утримання членів кредитного
кооперативу” голови правління КПК „Сти
мул” з міста Ярове Алтайського краю Росії
Наталії Елівни Петрової. КПК „Стимул” бу
ло створено у березні 2004 року. Сьогодні
кооператив об’єднує 2 300 пайовиків та має
90 мільйонів рублів в активах. Також ство
рено мережу з 6 відділень, а трудовий колек
тив складається з 23 працівників. КПК
„Стимул” є переможцем ряду конкурсів,
зокрема, у 2012 році став переможцем кон
курсу як найкращий кредитноспоживчий
кооператив Алтайського краю.
Обов’язковим елементом маркетингової
стратегії розвитку КПК, спрямованої на роз
ширення членства, є регулярне проведення
власних публічних заходів за обов’язковою
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участю пайовиків, а також участь у різнома
нітних святкуваннях та акціях місцевого та
крайового масштабу. Це дозволяє гідно пре
зентувати діяльність кооперативу і перед
органами місцевої та державної влади. Се
ред інших способів PR використовується
написання листівподяк пайовикам та пар
тнерам КПК, залучення пайовиків до висту
пів у святкових концертах з нагоди річниць
створення КПК та відкриття віддалених
офісів. Проведення будьяких PRзаходів
здійснюється у відповідності до Плану мар
кетингової діяльності, який складається на
наступний рік з урахуванням досвіду поточ
ного та попередніх років. Всі заходи марке
тингового плану розподіляються на дві ка
тегорії: внутрішні – орієнтовані на пайови
ків та зовнішні – для потенційних пайови
ків. Реалізація плану маркетингової діяль
ності здійснюється поетапно на квартальній
основі, за проведення кожного із заходів
визначається відповідальна особа, яка веде
необхідну підготовку та організацію на під
ставі затвердженого кошторису. Прикладом
формування дружнього образу кредитної
спілки серед малечі є проведена у цьому ро
ці акція „Перший раз у перший клас”, в рам
ках якої дітям та онукам пайовиків було
зроблено тематичні подаруночки. Проводя
чи подібні доброчинні акції, КПК їх фінан
сує не тільки власним коштом, але й залучає
до благодійності пайовиків. Таким прикла
дом є долучення „Стимулу” до крайової ак
ції „Даруй добро”, в рамках якої пайовики
мали можливість придбати благодійні біле
ти та отримати підготовлені КПК подарун
ки. При цьому, різниця між сумою, зібраною
за благодійними внесками, та витратами
КПК на придбані пайовикам подарунки бу
ла витрачена на гостинці дітям із малозабез
печених родин, яких фактично було обдаро
вано за кошти пайовиків. В практиці коопе
ративу є й виїзди до дітей пайовиків із ново
річними привітаннями, і проведення кон
курсів, присвячених пам’ятним для КПК да
там, і участь у фестивалях, і спільне з пайо
виками святкування Міжнародного дня кре
дитних спілок, завдяки чому посилюється
згуртованість членства. Цікаво, що і гімн
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КПК „Стимул” було обрано в ході конкур
сного відбору серед варіантів, запропонова
них пайовиками. Вперше в цьому році пра
цівники КПК взяли участь у „Дні фінансо
вої просвіти”, який проводився у старших
класах шкіл у вересні цього року. Окремим
напрямом маркетингової стратегії КПК є
співпраця з підприємцями, зорієнтована не
стільки на пропозицію їм кредитних ресур
сів, скільки на надання пайовикам інформа
ції про товари та послуги певних підприєм
ців фактично в обмін на забезпечення з їх
нього боку суттєвих знижок пайовикам.
При цьому, дуже зручним є використання
двосторонніх візиток, на одному боці яких
міститься інформація і контакти про КПК, а
на іншому – інформація та контакти певно
го підприємця. Сприяє зміцненню такої
співпраці і участь КПК у різноманітних вис
тавках, які проходять за участю підприєм
ців.
Відповідаючи на численні запитання ауди
торії, Наталія Елівна підкреслила важливість
повідомлення жителів населених пунктів про
заходи, які проводитиме КПК, що дає можли
вість залучити до них більшу кількість учас
ників і безпосередньо надати інформацію про
КПК та послуги кооперативу.
Наступним доповідачем була голова
правління кредитної спілки „Центральна” з
Дніпропетровська Тамара Вікторівна Бєтє
ва, яка зосередилася на питаннях діяльності
кредитної спілки, створеної на базі трудових
колективів підприємств, відомств та бюд
жетних організацій. КС „Центральна” засно
вано 15 років тому з урахуванням рекомен
дацій Всесвітньої ради кредитних спілок
щодо пріоритетності моделі кредитної спіл
ки, створеної на базі трудових колективів. І
хоча сьогодні в Україні працює багато спі
лок, які поширюють свою діяльність і на де
кілька районів, і на область, кредитна спіл
ка, яка об’єднує працівників того чи іншого
підприємства, безперечно, веде менш ризи
ковану діяльність, має можливість ефектив
но використовувати наявні інформаційні
канали тощо.
У 1997 році, коли КС „Центральна” почи
нала свою роботу, було неможливо розрахо
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вувати на активну підтримку з боку підпри
ємства, бо то був тяжкий період для еконо
міки України: темпи її розвитку знижува
лись, підприємства переходили на скороче
ний графік роботи, зарплата виплачувалась
нерегулярно і т.п. Що ж стосується трудово
го колективу, то з самого початку люди од
разу зрозуміли зручність користування пос
лугами кредитної спілки. Проте з плином
часу активізували свою діяльність з фізич
ними особами банки, інші фінансові устано
ви, що суттєво вплинуло на діяльність КС.
Наразі кредитні спілки досить активно
пропагують свою діяльність у райцентрах,
невеликих містечках, але 80 % населення
України проживає у містахмільйонниках,
таких як Дніпропетровськ. І не враховувати
цього факту неможливо, тим більше з огля
ду на наявний виробничий потенціал таких
міст. Зокрема, Дніпропетровськ – це 358
підприємств з чисельністю працівників із
більш ніж по 2 000 осіб на кожному. Зрозу
міло, що ці підприємства можуть змінювати
і форму власності, і власників, однак вони
продовжують існувати, а люди на них про
довжують працювати. І кожен із працівни
ків чи керівників приймає рішення щодо
звернення в ту чи іншу фінансову установу
у разі виникнення потреби в отриманні фі
нансової послуги, що змушує КС „Цен
тральна” працювати в умовах жорсткої кон
куренції. Адже часом можна почути: „То й
що, що у вас на три копійки дешевше? Поди
віться, скільки є банків”. Тому КС „Цен
тральна” стикнулася з необхідністю вироб
лення такої моделі управління, яка б дозво
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ляла забезпечити здійснення вибору на ко
ристь кредитної спілки, а не банку чи іншої
фінансової організації. Було вирішено до
вести керівництву та профспілкам підпри
ємств, трудові колективи яких формують
членство кредитної спілки, а таких підпри
ємств та організацій сьогодні 30, що їх під
приємства та працівники без КС „Централь
на” пропадуть. Досягти цього було вирішено
шляхом забезпечення максимального зв’яз
ку між кредитною спілкою та підприємс
твом. Передусім до складу виборних органів
управління кредитної спілки було введено
керівників підприємств, працівники яких
формують більшість членства КС. „Потім, –
наголосила Тамара Вікторівна, – ми пішли
далі і створили інститут представників –
осіб, які представляють той чи інший під
розділ підприємства і володіють повним
спектром інформації як про діяльність кре
дитної спілки, так і про працівників окремих
підрозділів. А таких підрозділів лише на
„Південмаші” — 132. При цьому, з прохан
ням про ознайомлення з технологіями уп
равління та системами створення ефектив
них комунікацій ми зверталися і до наших
американських партнерів – КС, створених
на базі підприємств Боїнг та Катерпіллер.
Вони, як з’ясувалося, сьогодні віддають пе
ревагу електронним та телефонним засобам
взаємодії з членством, що поки що не є нас
тільки затребуваним в Україні. Тому саме
система представництва членства є голов
ним інформаційним каналом зв’язку, завдя
ки якому забезпечується поінформованість
не тільки членів про спілку, але й спілки про
потреби та платоспроможність членів.
Ще одним важливим інструментом, який
підтверджує необхідність кредитної спілки
для підприємства, є соціальні проекти. Нап
риклад, одразу на чотирьох підприємствах
виникла проблема недостатності кадрів се
редньої ланки – майстрів, оскільки престиж
цієї посади падає внаслідок недостатності
рівня заробітної плати відносно необхідного
рівня кваліфікації. Тому молоді спеціалісти
з відповідною вищою освітою надають пере
вагу іншим місцям працевлаштування. Зва
жаючи на це, з боку підприємств було вирі
12
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шено забезпечити навчання необхідних кад
рів із числа кваліфікованих робітників. А
втілення цієї ідеї в життя стало можливим
завдяки майже 800 кредитам на навчання,
які були надані кредитною спілкою. Інші
приклади – це програми кредитування на
відпочинок та лікування саме в оздоровчо
лікувальних закладах, які знаходяться на
балансі підприємств. Це і програма „SOS”,
яка створена цілеспрямовано для надання
допомоги працівникам підприємства, які не
обачливо потрапили у павутиння кредитних
відносин з іншими фінансовими установа
ми. Передусім ідеться про соціально незахи
щену молодь та літніх людей, які разом із
зарплатною карткою отримують від банків
ської установи й кредитні картки, за допо
могою яких реалізовують в кредит свої ба
жання і залишаються з купою боргів та без
хлібу насущного. За таких обставин кредит
на спілка, отримавши відповідний сигнал,
наприклад, від начальника цеху, перекреди
товує такого позичальника, розтягуючи
строк кредиту та, відповідно, зменшуючи
розмір щомісячних платежів. Однак і відпо
відальність за повернення коштів в такому
разі лягає не тільки на позичальника, але й
на підприємство. Також життя підтвердило
ефективність такого фінансового інструмен
ту, як ощаднокредитний рахунок, завдяки
якому забезпечується можливість кредиту
вання працівників підприємств, які знижу
ють обсяги виплати заробітної плати. В та
кому разі за наявності певної суми заощад
жень член кредитної спілки має можливість
отримувати більшу суму кредиту. До речі,
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умови сплати комісії у розмірі 0,5 % від зара
хованої суми. Цікаво, що сьогодні такий вид
отримання кредиту набув популярності, а
нещодавно, коли вартість комісії складала
0,75 %, ніхто не бажав такої можливості —
вважали, що це дорого. При цьому, ми, без
перечно, зацікавлені у збереженні та розши
ренні членства, однак постійно відслідкову
ємо його якість. Зокрема, якщо член кредит
ної спілки втрачає з нею зв’язок і протягом
трьох років не звертається за послугами, він
втрачає членство у відповідності до внут
рішніх регуляцій, існуючих в КС. В цілому
ж кредитним спілкам, орієнтованим на спів
працю з підприємствами, організаціями, ус
тановами тощо, хоча таких спілок в Україні
небагато, є де і з ким працювати. В тому чис
лі й із застосуванням тих методів, про які бу
ло сказано вище. Тим більше, що наведені
підходи можуть бути застосовані і в інших
кредитних спілках.”
Отже, як додала модератор засідання Во
лохо Клавдія Семенівна, неможливо відді
лити питання маркетингу кредитної спілки
від того, що відбувається на підприємстві,
від постійного аналізу саме в такому контек
сті питань попиту і пропозиції.
Поза тим слово було надано Анатолію
Олександровичу Занюку, Голові правління
кредитної спілки „Ощадність” з міста
Кам’янецьПодільський Хмельницької об
ласті, з презентацією про специфіку КС
„Ощадність” як кредитної спілки, працюю
чої в районному центрі. Анатолій Олексан
дрович очолює кредитну спілку „Ощад
ність” з моменту її створення у 1997 році.
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кожен із членів КС має в спілці або вклади,
або пайові внески різних видів.
В цілому ж, говорячи про кооперацію, ми
завжди наголошуємо на дотриманні коопе
ративних принципів, які полягають у тому,
що всі члени є співвласниками, мають рівні
права в управлінні кредитною спілкою та
рівні умови при користуванні її послугами.
Щодо практичних аспектів надання креди
тів, зазначу, що, поперше, кредити мають
бути забезпечені, а подруге, – допомагати
людям. Загальний підхід щодо максималь
ного розміру окремого кредиту – він не має
перевищувати розміру двох заробітних
плат. Також ми зважаємо на такі фактори
ризику, як стабільність роботи підприємс
тва, вікова категорія, наявність чи відсут
ність родини. Зокрема, до більш ризикових
ми відносимо кредити, надані літнім та/або
самотнім позичальникам. У якості забезпе
чень ми надаємо перевагу поручительствам
та отриманню відповідної згоди від членів
родини.
Беручи до уваги все зазначене вище, неа
биякої важливості набуває аспект ефектив
ності роботи персоналу, яку необхідно оці
нювати по кінцевому результату діяльності
кредитної спілки. Що ми і робимо шляхом
застосування положення про преміювання,
яке встановлює, що отримання премій мож
ливе тільки у разі досягнення певних показ
ників, та визначає метод розрахунку суми
загального преміального фонду. Точність і
акуратність працівників, стандартизація та
уніфікація процедур є критично важливими
для кредитної спілки, оскільки всі операції
щодо погашення кредитів відбуваються без
готівково і за рахунок заробітних плат пози
чальників у відповідності до заяв, наданих
ними на свої підприємства. Однак питання
підготовки розрахункових відомостей, які
подаються на підприємства, є прерогативою
і відповідальністю кредитної спілки. Дуже
вчасним виявилося і введення „Приватбан
ком” розрахункової картки, яка дозволяє
здійснювати розрахунки без комісії, в тому
числі, і за кредитами в кредитній спілці.
Сьогодні ми можемо здійснити і перераху
нок суми кредиту на картку позичальника за
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„Розпочинати діяльність кредитної спілки,
– розповідає Анатолій Олександрович, – бу
ло досить складно, оскільки розпочинали з
нуля. Не було ані членства, організованого в
рамках підприємства, ані стартового капіта
лу. Була ідея. Спочатку вмовляли друзів
прийти на загальні збори, потім – взяти кре
дит, а потім настав 1998 рік: кредити і депо
зити прив’язані до курсу долара і, як резуль
тат, складне повернення коштів позичаль
никами і неможливість вчасного повернен
ня коштів вкладникам. Виходили з кризи
два роки. Повернули всі кредити і виплати
ли всі вклади, і знов, у другій половині 1999
року, починаємо все з нуля. З 2001 року зап
ровадили споживче кредитування. Але без
створення своїх представництв у магазинах,
а шляхом надання співгромадянам реклам
ної інформації та запрошень придбати това
ри «у розстрочку». В результаті протягом 1,5
років нам вдалося наростити активи і членс
тво, зрости обсяги надання фінансових пос
луг. Однак внаслідок створення безпосеред
ньо у магазинах та торгових мережах робо
чих місць банківськими установами, КС
«Ощадність» була позбавлена цієї ніші кре
дитування. І знову постає питання: що роби
ти? Тоді ми розпочали кредитування життє
вих потреб членства – на навчання, лікуван
ня, родинні свята тощо. На той час сталися й
кадрові зміни внаслідок призначення мене
на державну посаду. В результаті спілка от
римала нове керівництво з числа її праців
ників, а мене було обрано головою спосте
режної ради. І знов, через 1,5 роки, при про
веденні спостережною радою аналізу було
встановлено наявність в кредитному пор
тфелі групи однотипних кредитів, за якими
має місце порушення графіку платежів, а з
пояснень керівника кредитного відділу ви
ходило, що вона докладає максимум зусиль
для нарощення обсягів кредитування. Нас
правді ж виявилося, що навколо спілки ут
ворилося злочинне угрупування, яке за
сприяння та участю згаданого керівника
кредитного відділу отримало в кредитній
спілці коштів у розмірі близько 20% від то
дішнього кредитного портфеля. Схема шах
райства базувалася на переконанні певною
14
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особою фінансово необізнаних та неблаго
получних людей отримати в КС кредит, а
потім за вирахуванням мізерної винагороди
передати його левову частку цій особі. При
цьому кредити видавалися без здійснення
оцінки позичальника та дотримання інших
обов’язкових процедур, за підробленими до
відками про доходи тощо, однак дуже твор
чо. Спочатку людина приходила з прохан
ням отримати невеликий кредит, який і от
римувала в рамках регуляцій КС у розмірі
чотирикратного розміру її заробітної плати.
А після повернення цього першого кредиту
наступний їй надавався уже у розмірі десят
ків тисяч гривень як надійному позичальни
ку. Таким чином в кредитній спілці фактич
но було розпочато побудову піраміди. Проте
щастя, що цей „нарив” було виявлено своє
часно. За результатами звернення до право
охоронних органів та проведеного слідства
учасники цього угрупування, включаючи
керівника кредитного відділу, отримали по 8
років позбавлення волі. І дуже складно було
усвідомити, що біда прийшла від людини, з
якою плічопліч працювали і навіть дружи
ли 10 років. І знов 1,5 роки іде на те, що пок
рити ці збитки. Ми не припинили спроби
стягнути надані кредити з тих осіб, яким во
ни були надані в касі спілки, оскільки саме
вони підписували договори і касові доку
менти. В результаті на сьогодні з мільйону
гривень ще неповерненими залишається бі
ля 125 тисяч, що для нинішнього розміру
КС є несуттєвим. Правило полягає в тому,
що нікому не можна пробачати неповернен
ня боргів і не має значення, як ці борги ви
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Конституції або День незалежності. Нап
риклад, розуміючи, що до 1го вересня треба
зібрати дітей до школи, ми преміюємо з на
годи Дня незалежності, який святкується
напередодні. Так само і щодо Нового року –
людям необхідно свято, а для цього мають
бути гроші. Ми йдемо назустріч людям, а во
ни це цінують і працюють з віддачею. Треба
зробити – зроблять. Однак і недоліки фіксу
ються, і зауваження робляться. А як інакше?
Було декілька разів і таке, що зменшували
премії за порушення трудової дисципліни.
Щодо простроченості, то її поточний рівень
складає 67%. Ми дотримуємося принципу
рівноправності членства, в тому числі і в пи
таннях кредитування членів кредитної спіл
ки – працівників. При цьому не допускаємо
надання позичальнику чергового кредиту у
разі, якщо він ще не розрахувався за попе
редній. Під забороною також і здійснення
перекредитування. У якості забезпечення
повернення кредитів застосовуємо поручи
тельство в більшості з боку членів родини
позичальника, а стандартне обмеження су
ми кредиту встановлюється на рівні 10 ти
сяч гривень. Власний капітал кредитної
спілки становить до 35% від її активів. І на
віть якщо кредитним спілкам заборонять за
лучати вклади на депозитні рахунки, для КС
«Ощадність» це не буде проблемою. Ми ма
ємо власні кошти, і спілка кредитуватиме за
їх рахунок.” На завершення виступу пан
Анатолій підкреслив: „За 12 роки побуду
вати міцну кредитну спілку неможливо. Од
нак, якщо ідея кредитної спілки полягає у
чесній роботі зі своїми членами, в тому, щоб
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никли. Взяв – поверни. Ми завжди кажемо,
що кредитна спілка має два крила: вкладни
ків і позичальників, а правління має утрима
ти ці крила в балансі. І не дивлячись на ве
лику повагу, на яку заслуговують зусилля,
спрямовані на проведення різноманітних
благодійних акцій та соціальних проектів,
кредитна спілка має виконувати своє основ
не завдання – надавати фінансові послуги та
демонструвати фінансову стійкість, отриму
ючи для цього необхідний дохід та акумулю
ючи власні резерви. На доказ цього декілька
тез. 2008 рік. КС «Ощадність» видає 10 784
кредити на суму 41 мільйон гривень, 2009
рік – 8 327 кредитів на суму 34 мільйони
гривень, 2010 рік – 8 300 кредитів на суму 40
мільйонів гривень, 2012 рік – 7 000 кредитів
на суму 44 мільйони гривень. Фактично, хо
ча й за відсутності динаміки кредитування у
післякризовому періоді, показники стабіль
ні. Протягом останніх років також було про
ведено «переоблік» членства, кількість яко
го досягала 24 тисяч осіб. Для цього всі чле
ни кредитної спілки, які не користуються її
кредитноощадними послугами і, відповід
но, не сплатили встановлений загальними
зборами обов’язковий членський внесок у
розмірі 3 гривні у визначений строк, були за
рішенням наступних загальних зборів вик
лючені. Сьогодні загальна кількість членів
КС „Ощадність” становить 11 тисяч осіб, з
яких 8 тисяч активно користується послуга
ми спілки. Активи КС «Ощадність» склада
ють 35 мільйонів гривень, маємо головний
офіс та три відділення, одне з яких в облас
ному центрі м. Хмельницький створено на
перспективу. Щодо кадрової політики, то ми
дуже дбайливо ставимося до працівників і
важко з ними розлучаємось. Навіть тоді, ко
ли людина щось не допрацьовує. Однак, ко
ли треба ухвалити різке рішення, то таке рі
шення приймається. Стимулювання ефек
тивності досягається шляхом диференцію
вання розмірів заробітних плат, які є вищи
ми у керівників відділів та підрозділів. Та
кож протягом року щонайменше 4 рази вип
лачуються премії – перед Новим роком, як
13та зарплата, на Різдво, на Пасху, на День
кредитних спілок і на державні свята День
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кредитну спілку зміцнити та розвинути, то
за мінімум 5 років кропіткої праці цього
можливо досягти. Все залежить від професі
оналізму та людських якостей працівників.
Який колектив ти створиш, на кого зможеш
обпертися, такий і буде результат, а людям
необхідно довіряти.”
Наступним доповідачем за пропозицією
аудиторії було запрошено, як самого актив
ного слухача, Олега Миколайовича Капелю
ха, голову спостережної ради КС „Компань
йон” з міста Луганська, з проханням коротко
ознайомити присутніх із запровадженою в
кредитній спілці „Компаньйон” системою
управління та мотивації працівників. На по
чатку своєї доповіді Олег Миколайович, на
малювавши організаційну структуру, розпо
вів, що до її складу введено спеціальний під
розділ БІМ – Блок інтегрального моніто
рингу, який підпорядковується безпосеред
ньо спостережній раді і здійснює контроль
за усіма процесами, підрозділами та праців
никами КС „Компаньйон”. Тобто його ос
новне завдання — моніторити, як працює
система, як працівники дотримуються тру
дового розпорядку, чи виконуються розпо
рядження тощо. Також БІМ може здійсню
вати підміну будьякого з підрозділів, нап
риклад, виїхати до відокремленого підрозді
лу і працювати замість його штатних праців
ників. Таким чином кожен з працівників ро
зуміє, що його може бути замінено, його ро
боту буде детально перевірено, а запровад
жений в кредитній спілці відеонагляд пока
же його завантаженість. Серйозну увагу бу
ло приділено і питанням документообігу, пе
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редусім між відділеннями та головним офі
сом. Зокрема, було введено процедуру під
готовки супровідних документів, в яких міс
титься узагальнююча інформація про доку
ментацію, яка передається. При цьому, копії
відповідного супровідного листа зберіга
ються безпосередньо на відділенні, у голов
ному офісі та в БІМ. Контроль за внутрішні
ми процесами дозволив виявити помилки і
недоліки. Такі, наприклад, як факти затрим
ки звернення до суду, які наразі при суціль
ному документуванні операцій не можуть
бути приховані. Предметом контролю з боку
БІМ є й своєчасність обміну документацією,
яка забезпечується шляхом надання пись
мових запитів від одного підрозділу до ін
шого, і дотримання строків реагування на
такі запити. Що ж стосується працюючої в
кредитній спілці системи стимулювання, то
після її ведення показник видачі кредитів на
окремих відділеннях зріс більш ніж у два ра
зи за місяць. Визначення загального розміру
фонду оплати праці залежить від обсягів на
даних кредитів, а його розподіл між окреми
ми працівниками здійснюється в залежності
від ступеня виконання працівником плану
видачі кредитів, плану процентних надход
жень, а також, персональна надбавка та ре
зультати роботи з проблемною заборгова
ністю. „Щодо останньої складової, – поін
формував Олег Миколайович, – то ми ана
лізуємо, наскільки прострочена заборгова
ність зросла чи знизилася по відношенню до
попереднього місяця. І у разі зростання
проблемної заборгованості коефіцієнт пре
міювання за цією позицією знижується. При
цьому, виходячи із результатів, досягнутих
певним відділенням в частині кредитуван
ня, визначається і преміальний фонд, кошти
якого розподіляються між керівником відді
лення та його підлеглим у співвідношенні
60% та 40% відповідно та з дотриманням
наступних коефіцієнтів: по 25% суми премії
сплачується за виконання плану видачі кре
дитів та процентних надходжень, 20% скла
дає персональна надбавка, а 30% – результа
ти роботи з проблемною заборгованістю. Ін
шим важливим аспектом є контроль не ли
ше отриманої загальної суми щодо сплати
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більше співробітників, для яких подібні ма
хінації є більш прибутковими, ніж заробітна
плата. В такому випадку виникає перехоп
лення управління кредитною спілкою або
відділенням такою групою осіб, що несе по
тенційну загрозу для вкладників. Причому
виявити цю ситуацію без належних механіз
мів контролю вкрай складно. Одним з варі
антів вирішення цієї проблеми, на мою дум
ку, є організація роботи КС з єдиного відда
леного сервера через Інтернет із чітким роз
межуванням рівнів доступу.
Ще хотілося б відзначити, що ми намага
ємося впровадити систему планування ро
боти КС на квартальній основі, враховуючи
результати попереднього року з коефіцієн
том + 10%. Хоча тут необхідно, звичайно,
брати в розрахунок і активи кожного відді
лення.”
Після відповідей на запитання модератор
засідання Клавдія Семенівна Волохо анонсу
вала наступну тему обговорення – залучення
у кредитну кооперацію молоді. Зокрема, вона
зазначила, що, відповідно до проведених дос
ліджень, в КПК Російської Федерації пайови
ками в більшості є люди середнього і старшо
го віку. Тому актуальними є питання підго
товки і залучення майбутніх пайовиків, роз
робки спеціальних програм, орієнтованих на
молодь. Ця проблема є глобальною, спеціаль
ні програми для залучення молоді розробля
ються Всесвітньою Радою Кредитних Спілок
та більшістю кредитнокооперативних рухів
світу. Можливість ознайомитися з напрацю
ваннями в цій сфері кредитних спілок США
була надана представникам російської делега
ції в ході їх нещодавнього візиту до цієї краї
ни. У складі делегації з американським досві
дом ознайомилася Тетяна Борисівна Івашкі
на, яку і було запрошено до слова (презента
цію див. на с.27).
„Система роботи з молоддю, – зазначила
Тетяна Борисівна, – розпочинається ще до на
родження дитини. Так, в кредитних спілках
США існує Клуб „Лелека”, і майбутні батьки
– члени Клубу розпочинають накопичувати
заощадження для майбутньої дитини. Працює
також клуб для бабусь та дідусів, члени якого
мають можливість відкрити рахунки для своїх
17

МАЙСТЕРКЛАС

кредитів, але й аналітика в розрізі окремих
кредитних договорів. Йдеться про те, що за
гальний фактичний показник може переви
щувати загальний плановий, однак досягну
то це має бути внаслідок дострокових та
авансових платежів за певними кредитними
договорами. В той час як за частиною інших
договорів матиме місце порушення графіків
платежів. Тому сьогодні загальною вимогою
до працівників кожного відділення є здій
снення контролю і супроводження за кож
ним із наданих на відділенні кредитів з тим,
щоб вони самі бачили ефективність своєї
праці. Надання даних від відділень до голов
ного офісу здійснюється щоденно і є осно
вою для створення управлінського балансу
по відділеннях, а таких відділень наразі сім,
загальна кількість працівників кредитної
спілки – 17 осіб. Першими результатами
запровадження вищеописаної системи стало
загальне 30% зростання обсягів кредитуван
ня, налагодження достатньо продуктивної
співпраці з ДВС, яка забезпечує щомісячне
примусове стягнення на користь спілки в
сумах, більших за 100 тисяч гривень, опера
тивне реагування на виявлені прорахунки та
помилки завдяки щомісячному аналізу до
говірної бази.
Також необхідно відзначити, що практич
но всі кредитні спілки змушені працювати в
режимі суміщення посад касира і кредитно
го інспектора або коли ці два працівники пе
ребувають у дуже близькому контакті, що
саме по собі є серйозним чинником підви
щеного ризику. Програмне забезпечення, на
жаль, не дозволяє контролювати всі дії спів
робітників, і при їх злому умислі відстежити
крадіжки грошових коштів у членів КС
практично неможливо. Йдеться про дрібне
розкрадання 2050 гривень, яке стає можли
вим за умови, що більшість платників не
контролює свої платежі (навіть після вве
дення нами розрахункових книжок), довіря
ючи касиру.
Ви скажете, що це проблема платника
(нехай сам контролює свої гроші). Проте з
великою часткою ймовірності можна при
пустити, що в таких неконтрольованих си
туаціях може створюватися група з двох і

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

МАЙСТЕРКЛАС

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

онуків. При цьому, накопичення коштів на та
ких рахунках здійснюється в рамках спеціалі
зованих програм. Наприклад, заощадження на
навчання. Важливо, що проведення операцій з
рахунком здійснюється в присутності малень
ких пайовиків. На сайтах спілок, включаючи
соціальні мережі, публікуються календарі з
датами народження підростаючого покоління.
Студентство залучається до стажування в кре
дитних спілках, бере участь у консультатив
них групах, отримує від кредитних спілок сти
пендії. Загальне ж гасло, яке визначає відноси
ни між кредитними спілками та молоддю, зву
чить просто: „Життя дітей змінюється. Ми…
пропонуємо переваги, мобільні програми, ро
бочі місця, розвиваємо професійні навички,
відіграємо в житті дітей важливу роль, є пар
тнерами на шляху до успіху!”.
Тема виховання майбутніх пайовиків була
продовжена головним бухгалтером КПК „Кре
дитний союз „Врємя” з міста Великий Камінь
(Приморський край РФ) Тетяною Котовою.
Пайовиками цього кооперативу є понад 4 340
осіб і за 10 років діяльності КПК було залучено
понад 717 мільйонів рублів, сплачено більш ніж
90,6 мільйонів рублів на вклади, видано біля
7 855 кредитів на суму 1,125 мільярда рублів.
„Ідучи у ногу з часом, – підкреслила Тетяна Ге
оргіївна, КПК приділяє велику увагу питанням
розширення членства і з 2008 року, Року щура,
впроваджує спеціалізовану ощадну програму
„Мишача нірка”, яка наразі об’єднує 470 діто
чок. Умови участі в програмі прості: батьки ди
тини відкривають довгостроковий ощадний ра
хунок і здій
снюють на
нього цільові
накопичення.
Доходність
цього вкладу
є однією із
найбільш
привабливих.
Дитина ж от
римує скар
бничку,
до
якої особисто
збирає гроше
нята. Коли
18
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скарбничка заповнюється, майбутній пайовик
КПК разом із батьками приходить до коопера
тиву і всі дитячі заощадження поповнюють від
повідний рахунок.”
На третій день зібрання було проведено
круглий стіл „Тенденції розвитку кредитної
кооперації України та Росії”, на якому Т. Б.
Івашкіна та П. М. Козинець поінформували
учасників майстеркласу із новаціями про
фільного законодавства обох країн та їх мож
ливий вплив на діяльність кредитноспожив
чих кооперативів та кредитних спілок.
Проведення майстеркласу супроводжувала
й цікава пізнавальна програма. Зокрема, керів
ництво Ліги кредитних спілок Росії та НАКСУ
відвідало Кредитну спілку „Юрт” (місто Біло
горськ, АР Крим) та гостинне прийняття на
запрошення кримськотатарських кредитних
спілок – членів НАКСУ (КС „Юрт”, КС „Ля
Ріба” та „Азовочорноморська кредитна спіл
ка”, м. Сімферополь, АР Крим). Учасники май
стеркласу здійснили екскурсію до Алупкін
ського палацу та парку, побачили кримське уз
бережжя та Ялту, а вечорниці, організовані, пе
редусім, завдяки зусиллям та ентузіазму Ірини
Дмитрівни Боголюбової, створили дружню ат
мосферу для спілкування та розкриття не тіль
ки управлінських та фінансових, але й артис
тичних талантів учасників.
Після завершення майстеркласу всі його
учасники дійшли спільної думки про його
ефективність, підтвердили свою зацікавленість
в подальшому обміні досвідом та напрацюван
нями, а також підкреслили необхідність поши
рення практики проведення подібних заходів
саме у форматі майстеркласу.
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"МАЙСТЕРКЛАС "ЕФЕКТИВНІСТЬ,
УСПІХ, ЯКІСТЬ"
Презентація „Забезпечення ефективності діяльності кредитної
спілки. Аналіз та управління” голови правління КПК „Єдінство”
(м. Юрга Кемеровської області, Росія) Сергія Васильовича Боровика
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"МАЙСТЕРКЛАС "ЕФЕКТИВНІСТЬ,
УСПІХ, ЯКІСТЬ"
Презентація „Практичні підходи при створенні мережі відділень”
голови правління КПК „Капітал” (м. Чебоксари Російської
Федерації) Ангеліни Василівни Чернишової
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"МАЙСТЕРКЛАС "ЕФЕКТИВНІСТЬ,
УСПІХ, ЯКІСТЬ"
Презентація „Тенденції розвитку системи кредитної кооперації
Росії” Генерального директора Ліги кредитних спілок Росії
Тетяни Борисівни Івашкіної
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„Дискусійний клуб НАКСУ” знову
запрошує шановних читачів до
спілкування. Голова правління калуської
кредитної спілки „Самопоміч” Анатолій
Неділенко провів аналіз поточного стану
вітчизняного ринку кредитної кооперації
та виклав власне бачення шляхів виходу
із ситуації, що склалася.
Цьогоріч виповнилось двадцять років фун
кціонування кредитної кооперації в Україні,
діяльність якої без перебільшення можна вва
жати плідною і вельми соціально значимою
для нас, пересічних українців. 2549,0 млн.
грн., залучених 614 кредитними спілками до
своїх активів, буквально рятують низьковід
сотковими кредитами збіднілий не зі своєї ви
ни люд від фінансової скрути.
На фоні ж досягнень лідерів світового кре
дитнокооперативного руху наш оптимізм тро
хи блякне: кількість членів кредитних спілок
Сполучених Штатів Америки сягає 91758307,
Канади — 10763934, Австралії — 3400000, Ір
ландії — 3000000 осіб. Україна ж налічує всього
1631300 членів кредитних спілок. Цікавим для
порівняння є показник проникнення (проник
нення вираховується як відношення кількості
членів кредитних спілок до економічно актив
ного населення від 15 до 64 років). Отож: у
США він сягнув рівня 43,9 %, Канаді – 46,2 %,
Австралії – 23,1 %, Ірландії – 70,7 %. Ми в Ук
раїні поки що активізували до кредитної коопе
рації тільки 5,1 % населення країни. Щоправда,
він вищий від аналогічного показника в Росії
(0,2 %) чи Білорусі (0,04 %).
Попри все, повторимось, кредитні спілки
продуктивно використовують свою нішу на
ринку фінансових послуг. Набагато нижчі від
банківських кредитні відсоткові ставки кредит
них спілок не тільки дозволяють їм успішно
конкурувати з банками, грандами фінансового
бізнесу, але й по суті забезпечувати реальний
соціальний захист люмпенізованої людності.
І на цьому соціальна функція кредитних спі
лок майже закінчується, оскільки кредитна

спілка в основному діє як лихварська установа,
чим допомагає споживачеві придбавати вироб
лені не нами товари, збагачуючи не нашого, а за
кордонного виробника. В структурі кредитного
портфеля кредитних спілок протягом усіх років
їхнього існування частка фінансування вироб
ництва стабільно мізерна: 1 % вливається у фер
мерські, а 3 % — у особисті селянські господарс
тва. Ми ніби законсервовуємо ситуацію — жеб
рацтво навіки! Бо так хоче законодавець.
Банки майже самоусунулись від фінансу
вання економіки країни взагалі, а середнього
й дрібного виробника — і поготів. Замість
цього вони «бавляться» деривативами, спе
кулюючи на біржах і здираючи з клієнтів
фантастичні комісійні за обслуговування, ще
й домагаючись при цьому рефінансування.
А що ж кредитні спілки? Невже пасив
ність, байдужість чи непрофесіоналізм зава
жають кредитним спілкам утвердитись в ро
лі інвестора середнього та дрібного вироб
ника? Ні, аж ніяк і ніскільки. Винне існуюче
закостеніле законодавство.
Закон України «Про кредитні спілки» — це,
скоріше, закон заборон для кредитних спілок.
Він настільки звужує спектр надаваних послуг
кредитними спілками, що налагодити і розви
нути свою участь у розвої економічної діяльнос
ті малих і середніх виробників практично не
можливо: кредитним спілкам заборонено нада
вати право членства у кредитній спілці юридич
ним особам, бо «членами кредитної спілки мо
жуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства», тобто тільки фізичні особи. І
в той же час Цивільний Кодекс України дозво
ляє фізичній особі одноособово створити акціо
нерне товариство (п. 4 ст. 153) як юридичну осо
бу. Було б доцільним надання права кредитній
спілці отримувати доходи від придбання остан
ньою не тільки державних цінних паперів, а й
від акцій інших недержавних акціонерних това
риств, таким чином створюючи фінансовогос
подарські комплекси. Таке членство і право до
льової участі юридичної особи у кредитній спіл
ці принесло би обопільну вигоду як юридичній
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особі, так і кредитній спілці.
Досягненню мети високопродуктивного
функціонування усіх видів кооперації — вироб
ничої, обслуговуючої та кредитної — могла б
служити інтеграція їхньої діяльності як єдиного
комплексу, надавши кредитній спілці право бути
пайовим учасником виробничого чи обслугову
ючого кооперативу. І тут тільки потребує уточ
нення і додаткового тлумачення стаття 163 Ци
вільного Кодексу України, яка декларує, що
«Виробничим кооперативом є добровільне
об’єднання громадян на засадах членства для
спільної виробничої або іншої діяльності, яка ба
зується на їхній особистій трудовій участі та
об’єднання його членами майнових пайових
внесків. Статутом кооперативу та законом може
бути передбачено участь у діяльності виробни
чого кооперативу на засадах членства також ін
ших осіб». Сподіваємось, що і юридичних. І таке
право дольової участі юридично могло би бути
надано й кредитній спілці, розширивши її право
не тільки отримувати доходи, але й брати участь
в управлінських рішеннях кооперативу і, відпо
відно, посилило б відповідальність кредитної
спілки за прийняття необгрунтованих ризиків.
Отже, кредитна спілка залишається сам на
сам з недосконалим законодавством. Влада жод
ним чином не сприяє розвитку самоврядування
на місцях, не підтримує фінансово паростки гро
мадянського суспільства, що зароджується. Кон
цепція розвитку кооперації була прийнята, але
на її легітимізацію та реалізацію грошей в держа
ві не знайшлось. До сьогодні не прийнято жодної
програми на державному рівні для залучення ак
тивів кредитної кооперації та трудових ресурсів
виробничих кооперативів у виробничий сектор
економіки. І це в час загрозливого безробіття в
країні! За такі преференції і дотації (зокрема, для
зниження кредитних відсоткових ставок) укра
їнський народ стократно віддячив би державі.
В окремих областях, якщо бути об’єктив
ним, обласні державні адміністрації роблять
несміливі кроки для залучення кооператив
них кредитних ресурсів для виконання пев
них завдань економіки. Наприклад, заходи
для збереження тепла тощо. Наші ж (кредит
них спілок) зусилля для налагодження кон
тактів із сільськими та районними очільника
ми у плані створення сільськогосподарських
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виробничих кооперативів терплять фіаско.
І не тільки через недосконале законодавство,
але й через брак дешевих кредитів, інертність
та безвідповідальність керівників усіх рівнів.
Для зміни філософії мислення потрібне ши
роке спілкування з усіма українцями, як з тими,
що при владі, так і з тими, хто годен тримати в ру
ці молоток чи штурвал механізму. Але для цього
потрібні засоби — засоби масової інформації. Не
ті, що існують зараз — інфіковані бацилою нажи
ви, які навіть публіцистику перетворили на рек
ламу. Усе, навіть у комунальних ЗМІ, які утрима
ються коштом громади, поставлено з ніг на голо
ву — авторські гонорари перестали платити, наз
вавши їхні суспільно значимі дописи, публіцис
тику рекламою. Заробляння не стало залежати
від якості творчого матеріалу, виробленого автор
ським колективом, наприклад, газети, а від рекла
ми, в тому числі і від надаваної для обговорення
широким загалом публіцистики, за яку хочуть
непомірну платню. Брак розвою незалежної кре
ативної думки не тільки не сприяє розвиткові де
мократії в державі, але й знецінює привабливість
таких засобів інформації.
Як висновок, дозвольте висловити сподіван
ня, що наші зауваги і пропозиції будуть розгля
нуті при підготовці суб’єктами законодавчої іні
ціативи проектів системних змін до відповідних
законів та прийнятті відповідних постанов, нака
зів чи рішень іншими провладними інституція
ми. Полеміка, діалог з практикуючими суб’єкта
ми в цій галузі економіки повинні відбуватися
ще до досягнення остаточного сформулювання
концепції реформ, а не після, ще й без обговорен
ня. В результаті такого обміну думками зацікав
леними сторонами мають виникнути багато
функціональні та різнотипові кредитні спілки
всупереч намаганню чиновників звузити цей
процес до однієї, єдино «правильної» моделі, бо
«різнобарв’я» моделей нібито веде до зловжи
вань в кредитній кооперації. Сміємо запевнити,
що зловживання в кредитній кооперації, як і в
будьякій іншій галузі людської діяльності, не
залежать від типу фінансової установи, як у да
ному випадку, а виключно від досконалості зако
нодавства, корумпованості чиновників та безді
яльності правоохоронних органів.
Анатолій НЕДІЛЕНКО
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З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

"МАРКІВКАКРЕДИТСПІЛКА"
ВІДЗНАЧИЛА 15РІЧЧЯ
12 жовтня 2013 року
КС „Марківкакредитспілка” відзначила
свій 15й День народження. Саме у цей
день 1998 року Марківська районна
державна адміністрація прийняла
рішення про реєстрацію кредитної
спілки. „Бюлетень кредитних спілок
України” звернувся до колективу КС
„Марківкакредитспілка” з проханням
пригадати ті часи і розповісти про
сьогодення установи.
— Розкажіть, будь ласка, хто започатку
вав кредитну спілку „Марківкакредитспіл
ка” і що було поштовхом до цього?
— П’ятнадцятирічна діяльність КС “Марків
какредитспілка” нерозривно пов’язана з її зас
новником та ідейним натхненником, незмін
ним головою правління Володимиром Руден
ком. Звільнившись з АК АПБ “Україна”, Воло
димир Іванович поставив собі за мету досяг
нення реального оновлення села, розвитку
сільськогосподарських кооперативів, надання
допомоги фермерамодноосібникам, покра
щення добробуту пересічного українця. Об’єд
навшись навколо ідеї кредитної кооперації,
1 липня 1998 року Володимир Руденко разом з
однодумцями провели установчі збори членів
кредитної спілки у складі 52 учасників, де була
підписана засновницька угода про створення
кредитної спілки “Марківкакредитспілка”.
Працівниками кредитної спілки стали співро
бітники банку “Україна“. Тривалий час Голова
правління працював на громадських засадах.
— Якими були перші роки роботи вашої
установи?
— КС “Марківкакредитспілка” розпочала
свою діяльність однією з перших в Луганській
області. Старт був вдалим. Вже на кінець 1999
року, тобто через рік після початку діяльності,
активи складали 17 тис. грн. Тоді членство спіл
ки збільшилось на 147 осіб. Це були мешканці
не тільки Марківського району, а й сусідніх з

ним населених пунктів та міста Луганська.
— Чи довелося вам конкурувати на етапі
становлення спілки з іншими фінансовими
установами?
— Ні, на той час наша установа не мала
конкурентів, тож становлення було успіш
ним. Як і багато з колегспілчан, приміщен
ня спочатку орендували. Із зростанням ав
торитету спілки зміцнювалась і її матеріаль
на база. Достатньо сказати, що на сьогодні
вона має у власності оснащене сучасною
офісною технікою приміщення.
— Яке цільове призначення кредитів, що
надаються вашою спілкою?
— Діяльність нашої кредитної спілки
спрямована на мешканців сільської місце
вості, на простих громадян. Більшість кре
дитів надається на придбання житла, ре
монт, навчання дітей, лікування, весілля.
Частина кредитів надається для ведення
особистого селянського господарства.
— Чи можете пригадати найперший ви
даний вами кредит?
— Так, він був виданий 15 років тому і йо
го розмір становив 300 гривень. А сьогодні
вже нікого не здивуєш декількома десятка
ми тисяч гривень.
— Декілька слів щодо членства в НАКСУ.
— Наша кредитна спілка стала членом
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НАКСУ 2000 року. Це відкрило нові перспек
тиви — йдеться про навчання, забезпечення
методичною літературою, фахові консультації.
— За півтора десятиріччя фінансовий ри
нок України істотно зріс. Що допомагає
спілці впевнено працювати і показувати по
зитивний результат?
— Незважаючи на гостру конкуренцію (ли
ше в Марківці здійснюють свою діяльність 3
відділення кредитних спілок та 3 філії банків),
довіра до кредитної спілки серед мешканців
Марківського району зростає з кожним роком.
Стабільність у зростанні показників свідчить
про надійність наших послуг та вибір вірного
напрямку у розвитку кредитування.
— Як ви можете охарактеризувати сьо
годні вашу кредитну спілку?
— Сьогодні наша кредитна спілка добре зна
на на Марківщині. За 15 років вона посіла гід
не місце на ринку фінансових послуг району.
Завдяки соціальній спрямованості, індивіду
альному підходу до кожного спілчанина, пос
туповому здешевленню позик спілка здобула
повагу та довіру людей. На сьогодні наша уста
нова об’єднує майже 1,3 тисячі осіб та нарости
ла активи 2,2 млн. гривень.
— Кого зі співробітників вашої кредитної
спілки ви хотіли б виділити?
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— Кожен з працівників спілки заслуговує
на повагу. Особливо хочемо відзначити про
фесійність роботи головного бухгалтера На
талії Володимирівни Серебрянської, яка про
тягом 15 років здійснює аналіз фінансового
стану кредитної спілки. На вдячність за плід
ну працю заслуговує і бухгалтер/касир Кор
нієнко Любов Василівна, яка має одинадцять
років стажу роботи в кредитній спілці.
— Дякуємо за спілкування. Принагідно
вітаємо з ювілеєм усіх працівників та чле
нів вашої спілки, нехай прозора та успішна
діяльність ще на багато років уперед буде
джерелом для задоволення фінансових
потреб співгромадян.
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ВЗАЄМНА "ДОВІРА" ОХТИРЧАН
Межа століть, становлення незалежної
держави, фінансова нестабільність... В
такий час людині жити тяжко. І не завжди
є можливість самостійно справитись із
обставинами і недостатністю коштів. Не
секрет, що багатьом доводиться
звертатися для вирішення цієї проблеми в
банки та кредитні спілки.
Наша кредитна спілка «Довіра» — це ви
сокоорганізований колектив з розвинутим у
працівників почуттям дисципліни та відпо
відальності. Становлення спілки та її перші
кроки були складні, бракувало коштів, акти
ви були мізерні, всі працювали на громад
ських засадах. Складність полягала і в тому,
що момент створення нашої спілки припав
на тяжкий період для економіки України,
коли темпи її розвитку знижувались, під
приємства переходили на скорочений гра
фік роботи, а інколи і взагалі закривалися,
зменшувалась заробітна плата та ін.
Сьогодні багато що змінилося. Кредитна
спілка «Довіра» стала одним з шести номі
нантів нагороди «Лідер фінансового ринку
2012» та була відзначена Дипломом «За ви
сокий рівень довіри». Охтирчани витрима
ли жорстку конкуренцію, адже загальна
кількість кредитних спілок в Україні коли
вається в межах 600 фінансових установ.
За 10 років своєї діяльності кредитна спілка
здобула повагу і авторитет серед мешканців
м. Охтирки та району, тому що, окрім фінансової
допомоги, люди отримують і моральну підтрим
ку. У нашій спілці завжди дадуть слушну пораду,
не поскупляться на добрі слова. Спостерігаючи,
як голова правління веде розмову з клієнтами,
переконуєшся, що завдяки своїй людяності,
знанню життя вона не тільки допомагає людям
вирішити фінансові проблеми, але й підтримує
психологічно: добре слово, порада, уміння вис
лухати в таких ситуаціях дорого коштує.
Наглядова рада кредитної спілки на чолі з го
ловою Галиною Косяковою оцінює діяльність

установи позитивно. «Правління кредитної
спілки постійно підвищує свій кваліфікаційний
рівень», — каже пані Галина. Голова правління
та головний бухгалтер минулого року навчали
ся у Київському міжгалузевому університеті,
співробітники спілки — часті відвідувачі про
фільних семінарів, що дозволяє їм правильно
оцінювати ситуацію, приймати виважені про
фесійні рішення, зберігати і примножувати
кошти вкладників. Людмила Володимирівна
Васюхно, Голова правління, репрезентує КС
„Довіра” на багатьох виїзних семінарах, зустрі
чах, в Національній асоціації кредитних спілок
України вона представляє Сумську область.
І хоча великого зростання фінансових по
казників і членства кредитної спілки не від
бувається, не це є самоціллю. В умовах кон
курентної боротьби за клієнтів вагомого
значення набуває дотримання довіри між
обома сторонами кредитного договору. І у
„Довірі” інтереси вкладників і позичальни
ків узгоджуються.
З огляду на те, що Україна була і, вірогід
но, лишатиметься індустріальноаграрною
державою, робота з кредитування сільських
громад має дуже велике значення, чому та
кож приділяють увагу у „Довірі”.
В робочому кабінеті Голови правління
Людмили Васюхно на столі лежить книга
відгуків. Гортаючи записи, бачимо практич
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но на кожній сторінці такі слова: «Спасибі
за ваше розуміння», „Дякую за ваші теплі
серця, усмішку, за добрі слова, які ви знай
шли в тяжку хвилину життя»... І таких запи
сів багато. А ще під одним відгуком підписа
лось багато членів кредитної спілки: „В «До
вірі» завжди зустрічають відвідувачів з ус
мішкою, уважно вислухають наші проблеми
і допоможуть вирішити”. У тому, що фінан
сова установа працює успішно, розвиваєть
ся в умовах жорсткої конкуренції на ринку
фінансових послуг, люди вбачають заслугу
штатних працівників.
Після такої щирої вдячності і сам почува
єшся більш впевненим. Саме за таке став
лення до членів кредитної спілки на її звіт
новиборних зборах люди наполягли, щоб
правління і надалі працювало в такому ж
складі, а в протоколі зафіксували оцінку
„відмінно” за працю. Таку ж оцінку постави
ли і державні органи, свідченням чого є чис
ленні грамоти, подяки дипломи, заохочення.
«Довіряємо їм, і вони нам довіряють», — так
характеризує роботу колег спілчанка з багато
річним стажем Калина К.О. і дякує жінкам, що
працюють у «Довірі» за їхню відданість справі.
«Якщо Людмила Володимирівна — це органі
затор і натхненник, то головний бухгалтер Іри
на Володимирівна — скрупульозний, відмін
ний виконавець, як і Ольга Іванівна — надзви
чайно добросовісна і чесна людина».
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Довідково.
Людмила Володимирівна Васюхно з 1998
ро  займалася підприємниць ою
діяльністю. До 2000 ро  працювала
інспе тором відділ адрів ЗАО „Сад”. В
лютом 2000 ро  ор%анізвала профспіл 
підприємців.
У 2001 році навчалася в інститті бізнес 
м. Київ, одночасно займалася політи ою,
бла визнана та отримала сертифі ат
«Жін а в політиці» То%о ж ро  бла
на%ороджена %рамотою від обласної
профспіл и підприємців.
В 2002 році бла від рита редитна спіл а
«Довіра» для надання фінансової допомо%и
своїм членам. В 2004 році спіл а ви%рала
%рант Євросоюз.
В 2006 році працівни и спіл и навчалися 
вищий ш олі фінансів та адміністрвання 
м. Гдансь (Польща). То%о ж ро  спіл а
отримала Подя  за робот від Державно%о
центр соціально%о. страхвання У раїни (м.
Київ).
У 2006 році Л.В. Васюхно на%ороджена
%рамотою від %бернатора Смсь ої області,
%олови райдержадміністрації та мера міста.
В 2008 2012 ро ах Л.В. Васюхно бла
на%ороджена Почесною %рамотою від
Державно%о омітет У раїни з питань
ре%ляторної політи и та підприємництва. З
2004 по 2012 ро и бла на%ороджена
%рамотами місь о%о %олови м. Охтир а.
Разом із місь ою владою започат вали
передач „Знай свої права”, де є ведчою.
Постійно підвищє свій професійний рівень
(відвідє семінари, онференції, р%лі
столи в м. Києві). Починаючи з 2006 ро  є
онсльтантом однієї з європейсь их
омпаній по недержавном пенсійном
на опиченню.
В 2012 році КС „Довіра” отримала диплом
Все раїнсь о%о он рс «Лідер фондово%о
та фінансово%о рин » за висо ий рівень
довіри.
В 2013 році Л.В. Васюхно отримала подя 
від Національної асоціації редитних спіло
У раїни за а тивн життєв позицію та
ва%омий внесо в розбдов редитноооперативно%о рх на Смщині.

Колектив кредитної спілки „Довіра”
(м. Охтирка)
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Законодавство України потребує
розробки дієвого механізму виконання
судових рішень у справах, де
відповідачем виступає державний орган.
Питання реального виконання судових
рішень завжди залишається актуальним, ос
кільки це момент відновлення порушеного
права. Безумовно, в ідеалі було б добровіль
не виконання боржником судового рішення,
яке набуло законної сили, що, відповідно, є
його обов’язком. Однак на практиці такі ви
падки рідкісні.
На перший погляд, у чинному законо
давстві України достатньо нормативнопра
вових актів, які не лише гарантують вико
нання судових рішень, але й передбачають
відповідальність за їх невиконання, в тому
числі і кримінальну.
Зокрема, статтею 124 Конституції Ук
раїни встановлено, що рішення суду ухва
люються іменем України і є обов’язкови
ми до виконання на всій території Украї
ни. Проте існує чимало норм чинного за
конодавства та судова практика, які дають
можливість «законно» не виконувати су
дові рішення чи відкладати їх виконання
на невизначений строк. Яскравим прикла
дом тому є справи, за якими боржником є
державний орган.
Умови і порядок виконання рішень
судів, які підлягають примусовому вико
нанню у разі невиконання їх у добровіль
ному порядку, визначені Законом України
«Про виконавче провадження». Окремі

процедури та особливості виконання рі
шень, де відповідачем є державний орган
чи державне підприємство, передбачені
Законом України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень» (далі —
Закон), який набув чинності з 1 січня
2013 року.
Відповідно до цього Закону, держава га
рантує виконання рішення суду про стяг
нення коштів та зобов’язання вчинити певні
дії щодо майна, боржником за яким є дер
жавний орган, державне підприємство або
юридична особа, примусова реалізація май
на якої забороняється відповідно до законо
давства (маються на увазі підприємства, що
належать державі (або в них держава воло
діє значною часткою).
Дія даного Закону не поширюється на
рішення суду, стягувачем за якими є дер
жавний орган, державне підприємство, ор
ган місцевого самоврядування, підприємс
тво, установа, організація, що належать до
комунальної власності.
Стаття 3 зазначеного Закону передба
чає, що виконання рішень суду про стягнен
ня коштів, боржником за якими є держав
ний орган, здійснюється Державною казна
чейською службою України в межах відпо
відних бюджетних призначень шляхом спи
сання коштів з рахунків такого державного
органу, а в разі відсутності у зазначеного
державного органу відповідних призначень
— за рахунок коштів, передбачених бюджет
ною програмою для забезпечення виконан
ня рішень суду.
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Таким чином, для виконання рішення
суду про стягнення коштів, боржником за
якими є державний орган, необхідно зверну
тися до того відділення державної казначей
ської служби України, в якому обслугову
ється боржник, у строки, встановлені Зако
ном України «Про виконавче проваджен
ня», із заявою про виконання такого рішен
ня, а також подати документи та відомості,
необхідні для перерахування коштів, згідно
з переліком, затвердженим Кабінетом Мі
ністрів України.
Перерахування коштів стягувачу здій
снюється у тримісячний строк з дня надход
ження до Державної казначейської служби
України необхідних для цього документів та
відомостей.
Якщо відповідно до рішень суду про
стягнення коштів боржником є державне
підприємство або юридична особа, виконан
ня таких рішень здійснюється в порядку,
визначеному Законом України «Про вико
навче провадження», з урахуванням особли
востей, встановлених Законом України
«Про гарантії держави щодо виконання су
дових рішень».
Тобто потрібно звертатися за виконан
ням до виконавчої служби згідно з процеду
рами і строками, встановленими Законом
України «Про виконавче провадження». І
тільки у випадку, якщо рішення суду про
стягнення коштів з державного підприємс
тва або юридичної особи не виконано протя
гом шести місяців з дня винесення постано
ви про відкриття виконавчого провадження,
державна виконавча служба має передати це
рішення на виконання до Державної казна
чейської служби України.
Якщо ж рішення суду про стягнення
коштів з державного підприємства або юри
дичної особи не виконано протягом шести
місяців, то протягом 10 днів з дня встанов
лення цього факту керівник відповідного
органу державної виконавчої служби подає
до Державної казначейської служби Украї
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ни документи та відомості, необхідні для пе
рерахування коштів стягувачу, про що він
має його поінформувати.
У разі якщо Державна казначейська
служба України протягом трьох місяців
не перерахувала кошти за рішенням суду,
стягувачеві виплачується компенсація в
розмірі трьох відсотків річних від неспла
ченої суми.
Механізм виконання відповідних судо
вих рішень визначається Порядком вико
нання рішень про стягнення коштів держав
ного та місцевого бюджетів або боржників,
затвердженим Постановою Кабінету Мініс
трів України від 3 серпня 2011 року № 845.
Із зазначених вище норм можна зроби
ти висновок, що виконання рішень суду пос
тавлено у залежність від відповідних бюд
жетних призначень та бюджетної програми.
Законом України «Про Державний бюджет
України на 2013 рік» для забезпечення вико
нання рішень суду, які гарантуються держа
вою, на цей рік передбачено 153 921,6 тис.
грн. Враховуючи ситуацію з дотримання на
шою державою прав людини та виконання
своїх договірних зобов’язань, вочевидь цих
коштів буде недостатньо для виконання дер
жавою зобов’язань по судових рішеннях.
Таким чином, якщо у стягувача є рішен
ня суду про стягнення коштів з державного
органу, яке набуло законної сили і за яким
не минув строк для пред’явлення до вико
нання, то, подавши всі необхідні документи
до Державної казначейської служби Украї
ни в порядку черговості, можна очікувати,
що таке рішення буде виконане. Однак лише
за умови, що кошти за бюджетною програ
мою не закінчилися.
Більш складною є ситуація, коли ви
конанню підлягає рішення суду про зо
бов’язання державного органу вчинити
певні дії щодо майна. Згідно зі статтею 7
Закону України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень», рішен
ня суду про зобов’язання вчинити певні
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Виходячи із судової практики у адмініс
тративних справах щодо зобов’язання дер
жавного органу здійснити нарахування і
виплату соціальних платежів, дана категорія
судових рішень приймається без урахуван
ня особливостей Закону України «Про га
рантії держави щодо виконання судових рі
шень», а заяви про зміну способу і порядку
виконання рішення залишаються без задо
волення.
Так, в ухвалі Вищого адміністративного
суду України (ВАСУ) від 17 квітня 2013 ро
ку у справі № К/9991/26156/11 зазначено,
що, відмовляючи в задоволенні заяви про
зміну способу і порядку виконання рішення,
суди попередніх інстанцій обґрунтовано ви
ходили з наступного. Відповідно до вимог
статей 21, 105, 162 Кодексу адміністратив
ного судочинства (КАС) України та спеці
альних законодавчих актів, які застосову
ються у справах щодо соціальних правовід
носин, такі правовідносини носять публіч
ноправовий характер. Суд може визнати дії
відповідачів законними чи незаконними, і у
випадку незаконності їх дій зобов’язати
здійснити нарахування або перерахування
та виплату належних сум у відповідності до
закону, а не ухвалити рішення про стягнен
ня конкретних сум.
Також не підлягають задоволенню по
зови, в яких сторона просить стягнути з
державного органу конкретну суму, що
підтверджується ухвалою ВАСУ від 24
квітня 2013 року у справі № К42731/09.
В даній ухвалі зазначено, що способом за
хисту порушених прав позивача у спірних

правовідносинах
є
визнання
дій
протиправними і зобов’язання здійснити
нарахування допомоги, а визначення кон
кретного розміру суми належить до ком
петенції відповідача.
Така сама позиція викладена ВАСУ в
інформаційному листі від 13 червня 2012
року № 1483/12/1312, де зазначено, що при
розгляді питання про правомірність суду під
час вирішення таких справ необхідно врахо
вувати позицію Верховного суду України
(ВСУ), викладену в постанові від 28 жовтня
2008 року. ВСУ вказує, що у разі визнання
за відповідачем порушення норм права, які
регулюють спірні правовідносини, адмініс
тративний суд повинен визнати такі дії про
типравними і зобов’язати відповідача здій
снити нарахування та виплату належних
сум у відповідності до закону, а не ухвалюва
ти рішення про стягнення конкретних сум.
Дане правило повинно застосовуватися при
вирішенні питання про зміну або встанов
лення способу і порядку виконання судово
го рішення.
Таким чином, Закон України «Про га
рантії держави щодо виконання судових рі
шень» під час виконання судових рішень
про зобов’язання вчинити певні дії має дек
ларативний характер, оскільки ні чинне за
конодавство України, ні судова практика не
дають реальної можливості застосувати йо
го особливості.
Отже, звернення до Європейського су
ду з прав людини залишається єдиною мож
ливістю здобути реальний захист і понов
лення порушених прав.

Підготовлено юридичним
департаментом НАКСУ
за матеріалами газети
«Юридична практика» та відкритих
інтернетджерел
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дії щодо майна, боржником за якими є
державний орган, здійснюються в поряд
ку, встановленому Законом України «Про
виконавче провадження». У разі якщо та
ке рішення суду не виконано протягом
двох місяців з дня винесення постанови
про відкриття виконавчого провадження,
державний виконавець зобов’язаний звер
нутися до суду із заявою про зміну спосо
бу і порядку виконання рішення.
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ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ЧИ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
ВИКОНАВЦЯ
Питання виконання рішення так само
важливе, як і перемога в судовій справі.
Однак не є новиною, що сфера
виконання судових рішень в Україні
врегульована набагато гірше, ніж
судовий процес. Дуже часто норми
законодавства про виконавче
провадження нелогічні та суперечать
одна одній, причому, значно більше, ніж
норми, що регулюють судовий процес.
Так, зокрема, однією із перепон на стадії
виконавчого провадження є
підвідомчість та підсудність справ про
оскарження дій чи бездіяльності
державного виконавця.
Наразі виконавчі служби „завалені” спра
вами. Вочевидь, вони не справляються з ве
личезною кількістю справ внаслідок нестачі
часу, недостатньої кваліфікації, а іноді і від
сутності бажання виконувати свої обов’яз
ки. Отже, потрібен ефективний механізм,
який зобов’яже державних виконавців вчи
няти дії, передбачені законом.
Зокрема, можливість адміністративно
го та судового оскарження дій чи безді
яльності державного виконавця передба
чені ст. 82 Закону України «Про виконав
че провадження». При цьому, рішення, дії
чи бездіяльність державного виконавця
або іншої посадової особи державної ви
конавчої служби щодо виконання судово
го рішення можуть бути оскаржені сторо
нами до суду, який видав виконавчий до
кумент, а іншими учасниками виконавчо
го провадження та особами, які залуча
ються до проведення виконавчих дій, — до
відповідного адміністративного суду в по
рядку, передбаченому законом.
Згідно з даною нормою, об’єктом оскар
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ження є рішення, дії чи бездіяльність поса
дових осіб державної виконавчої служби.
Перелік рішень, які приймає державний ви
конавець під час здійснення виконавчого
провадження, а також вимоги до процесу
альних документів, що складаються на під
ставі таких рішень, передбачені Інструкцією
з організації примусового виконання рі
шень, затвердженою наказом Міністерства
юстиції України від 2 квітня 2012 року
№ 512/5.
Відповідно до пункту 1.5 вищезазначе
ної Інструкції, державний виконавець
приймає рішення шляхом винесення пос
танов, попереджень, внесення подань,
складання актів та протоколів, надання
доручень, розпоряджень, вимог, подання
запитів, заяв, повідомлень або інших про
цесуальних документів у випадках, перед
бачених Законом України «Про виконав
че провадження» та іншими нормативно
правовими актами. В той же час, необхід
но звернути увагу, що перелік рішень, які
може приймати державний виконавець,
не є вичерпним, а тому незалежно від то
го, яким способом оформлені рішення, всі
вони можуть бути оскаржені.
Тепер необхідно розібратися, до якого
ж суду звертатися сторонам провадження
за оскарженням дій чи бездіяльності дер
жавного виконавця. В Законі України
«Про виконавче провадження» чітко заз
начено, що такі заяви повинні подаватися
до суду, який видав виконавчий документ.
Проте найчастіше виникає парадоксальна
ситуація: наприклад, для того, щоб спону
кати до дій виконавця державної виконав
чої служби в м. Ужгороді, необхідно звер
татися до суду в м. Луганськ. Вочевидь,
для позивача такий механізм дуже обтяж
ливий.
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дикція розгляду скарг на рішення, дії та без
діяльність державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої
служби залежить від спеціалізації суду, який
ухвалив рішення, що підлягає примусовому
виконанню органами державної виконавчої
служби.
У порядку цивільного судочинства скар
ги на рішення, дії та бездіяльність держав
ного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби підлягають
розгляду, якщо підлягає виконанню рішен
ня суду загальної юрисдикції, ухвалене від
повідно до статті 383 Цивільного процесу
ального кодексу України.
Слід також звернути увагу на те, що скар
ги на рішення, дії та бездіяльність держав
ного виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби під час вико
нання судових рішень, ухвалених господар
ським судом відповідно до Господарського
процесуального кодексу України, підляга
ють розгляду господарськими судами згідно
із статтею 1212 Господарського процесуаль
ного кодексу України.
Зокрема, пункт 9.1. постанови пленуму
Вищого господарського суду України від
17 жовтня 2012 року № 9 «Про деякі пи
тання практики виконання рішень, ухвал,
постанов господарських судів України»,
враховуючи положення статті 1212 Гос
подарського процесуального кодексу Ук
раїни, роз’яснює, що скарги на дії чи без
діяльність органів державної виконавчої
служби щодо виконання рішень, ухвал,
постанов господарських судів розглядає
лише місцевий господарський суд, яким
відповідну справу розглянуто у першій
інстанції, тобто той господарський суд,
що видав виконавчий документ (наказ чи
ухвалу), незалежно від того, якою саме
особою подано скаргу, і в тому ж складі
суду (якщо цьому не перешкоджають
об’єктивні обставини, якот звільнення
судді, його хвороба, перебування у відпус
тці тощо). Оскільки прийняття органами
державної виконавчої служби, їх посадо
вими особами будьяких рішень (поста
нов тощо) в процесі здійснення
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Одразу ж слід зазначити, що норми за
конів та інструкцій не деталізують вимог
статті 82 Закону «Про виконавче провад
ження», таким чином, для з’ясування по
зиції суду необхідно звернутися до аналі
зу судової практики.
Позиція адміністративних судів викладе
на в постанові пленуму Верховного адмініс
тративного суду України (ВАСУ) «Про
практику застосування адміністративними
судами законодавства у справах із приводу
оскарження рішень, дій чи бездіяльності
державної виконавчої служби» від 13 груд
ня 2010 року № 3 і довідці ВАСУ про вив
чення і узагальнення практики розгляду ад
міністративними судами справ щодо оскар
ження рішень, дій чи бездіяльності держав
ної служби від 5 квітня 2012 року.
У вищезгаданих документах зазначено,
що, відповідно до частини п’ятої статті 83
Закону України «Про виконавче провад
ження», постанови начальника відділу,
якому безпосередньо підпорядкований
державний виконавець, про скасування
постанови або іншого процесуального до
кумента (його частини) або про визнання
недійсним акта, постанови начальника
відділу, якому безпосередньо підпорядко
ваний державний виконавець, або дер
жавного виконавця про виправлення гра
матичної чи арифметичної помилки, пос
танова керівника вищого органу держав
ної виконавчої служби щодо виявлених
порушень вимог закону можуть бути ос
каржені в десятиденний строк із дня їх
винесення, зокрема, й у судовому поряд
ку. Юрисдикція таких справ визначається
з урахуванням положень частини першої
статті 181 Кодексу адміністративного су
дочинства України та частин четвертої,
п’ятої статті 82 Закону України «Про ви
конавче провадження», оскільки вищена
ведені акти виносяться у конкретному ви
конавчому провадженні.
Також в даному контексті слід згадати
про лист Верховного спеціалізованого суду
України по розгляду цивільних та кримі
нальних справ від 28 січня 2013 року №24
152/0/4134, в якому зазначено, що юрис
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виконання судових рішень господарських
судів підпадає, відповідно до статті 1212
Господарського процесуального кодексу
України, під ознаки дій цих органів та
осіб, то відповідні рішення також підляга
ють оскарженню до зазначених судів.
Таким чином, вимоги законодавства та су
дова практика чітко визначають, що в даному
випадку оскарження можливе виключно до
суду, який видав виконавчий документ.
Незважаючи на те, що вимоги статті 82
Закону України «Про виконавче провад
ження» викладені достатньо чітко, Єдиний
державний реєстр виконавчих проваджень
містить значну кількість справ, в яких стягу
вачі подавали заяви у відповідний адмініс
тративний суд за місцезнаходженням дер
жавної виконавчої служби, при цьому, адмі
ністративні суди відмовляли у порушенні
провадження в таких справах.
Цей момент певною мірою показовий,
оскільки надмірна кількість подібних за
яв свідчить про те, що оскарження дій або
бездіяльності державного виконавця в
місцевих адміністративних судах є логіч
ним кроком стосовно застосування зако
нодавства щодо виконання судових рі
шень на практиці.
Також слід розглянути питання про місце
оскарження у справах зведеного виконавчо
го провадження. У відповідності до статті 33
Закону України «Про виконавче провад
ження», декілька відкритих виконавчих
проваджень про стягнення коштів з одного
боржника об’єднуються у зведене виконавче
провадження. Таким чином, у зведеному ви
конавчому провадженні можуть бути об’єд
нанні виконавчі провадження щодо приму
сового виконання одного або різних видів
виконавчих документів, в тому числі і вида
них судами однієї чи різних юрисдикцій.
У згаданій вище постанові пленуму
ВАСУ зазначається, що при визначенні
юрисдикції судів щодо рішень, дій чи без
діяльності державної виконавчої служби
у зведеному виконавчому провадженні
судам необхідно враховувати, що всі спра
ви щодо рішень, дій чи бездіяльності да
них органів, прийнятих (вчинених, допу
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щених) з метою виконання зведеного ви
конавчого провадження, у якому об’єдна
но виконавчі провадження щодо примусо
вого виконання рішень судів різних юрис
дикцій або рішень інших органів, нале
жать до юрисдикції адміністративних су
дів. Такі справи належать до юрисдикції
адміністративних судів навіть у разі, коли
у зведеному виконавчому провадженні
відсутнє виконавче провадження з приму
сового виконання рішення адміністратив
ного суду. Разом з тим, при визначенні
юрисдикції судів з розгляду спорів щодо
рішень, дій чи бездіяльності органів дер
жавної виконавчої служби в рамках вико
навчого провадження, яке входить до
складу зведеного виконавчого проваджен
ня, необхідно враховувати юрисдикцію
суду, який видав виконавчий документ, та
статус позивача як сторони у виконавчо
му проваджені. Якщо ж у зведеному вико
навчому проваджені об’єднані виконавчі
провадження щодо примусового виконан
ня рішення, винесеного виключно госпо
дарським чи цивільним судами, тоді рі
шення, дія або бездіяльність державної
виконавчої служби можуть бути оскарже
ні сторонами в господарському або ж ци
вільному судах.
Отже, врегулювання у даному випадку
складне: з одного боку, справи однієї підві
домчості повинні розглядатися в господар
ському або цивільному суді (однак в якому
саме?), з іншого — якщо у зведеному про
вадженні об’єднані кілька справ різної підві
домчості, то справа має розглядатися в адмі
ністративному суді . Знову ж таки, не зовсім
зрозуміло, в якому саме: можна припустити,
що за місцезнаходженням органу державної
виконавчої служби.
Таким чином, питання про місце оскар
ження дій або бездіяльності державного ви
конавця на законодавчому рівні визначено
однозначно. У той же час для скаржника іс
нують певні можливості вибору оптималь
ної підсудності справи.
За матеріалами газети
«Юридична практика»
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09.08.2013 року набув чинності наказ
Мінфіну № 627 від 27.06.2013, яким було
внесено зміни до Плану рахунків бухгалтер
ського обліку активів, капіталу, зобов’язань
господарських операцій підприємств і орга
нізацій, затвердженому наказом Міністерс
тва фінансів України від 30 листопада 1999
року № 291 (далі за текстом — «План рахун
ків»), та Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських опера
цій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від
30 листопада 1999 року № 291 (далі за тек
стом — «Інструкція»). Крім того, зазнали
змін положення (стандарти) бухгалтерсько
го обліку. Зокрема, наступні:
— НПсБО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»
— ПсБО 7 «Основні засоби»
— ПсБО 8 «Нематеріальні активи»
— ПсБО 10 «Дебіторська заборгованість»
— ПсБО 11 «Зобов’язання»
— ПсБО 12 «Фінансові інвестиції»
— ПсБО 13 «Фінансові інструменти»
— ПсБО 14 «Оренда»
— ПсБО 15 «Дохід»
— ПсБО 16 «Витрати»
— ПсБО 17 «Податок на прибуток»
— ПсБО 19 «Об’єднання підприємств»
— ПсБО 21 «Вплив змін валютних
курсів»
— ПсБО 22 «Вплив інфляції»
— ПсБО 23 «Розкриття інформації щодо
пов’язаних сторін»
— ПсБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва»
— ПсБО 27 «Необоротні активи,

утримувані для продажу, та припинена
діяльність»
— ПсБО 29 «Фінансова звітність за
сегментами»
— ПБО «Податкові різниці»
В цій статті розкрито інформацію про
зміни в тих нормативних документах, які
стосуються обліку та діяльності кредитних
спілок.
Основною новиною, що стосується облі
ку діяльності кредитних спілок, є перекла
сифікація капіталу, що, в першу чергу, має
вплив на облік пайового та додаткового ка
піталів та, відповідно, тягне за собою вне
сення змін в інші ПсБО.
Так, до Плану рахунків внесено наступ
ні зміни:
5. У Плані рахунків бухгалтерського облі
ку активів, капіталу, зобов’язань і господар
ських операцій підприємств і організацій,
затвердженому наказом Міністерства фі
нансів України від 30 листопада 1999 року №
291, зареєстрованому в Міністерстві юсти
ції України 21 грудня 1999 року за №
892/4185 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 09 грудня 2011 року №
1591):
1) назву рахунку 40 викласти в такій
редакції: «Зареєстрований (пайовий) ка
пітал»;
2) назву рахунку 41 викласти в такій
редакції: «Капітал у дооцінках»;
3) текст колонки третьої рахунку 41
«Капітал у дооцінках» викласти в такій ре
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дакції: «Усі види діяльності»;
4) рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та
99 «Надзвичайні витрати» виключити.
15. У Плані рахунків бухгалтерського об
ліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо
дарських операцій суб’єктів малого підпри
ємництва, затвердженому наказом Мініс
терства фінансів України від 19 квітня 2001
року № 186, зареєстрованому у Міністерс
тві юстиції України 05 травня 2001 року за
№ 389/5580 (із змінами):
1) графу третю рахунку 40 «Власний
капітал» після слова «додатковий» доповни
ти словами «у дооцінках,»;
2) у графі третій рахунку 74 «Інші дохо
ди» слова «та звичайної» і «, а також обліко
вується сума доходу від надзвичайних подій»
виключити;
3) у графі третій рахунку 96 «Інші вит
рати» слова «звичайної» і «та сума втрат
від надзвичайних подій» виключити.
Відповідно, внесені зміни до Інструкції:
6. В Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських опера
цій підприємств і організацій, затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від
30 листопада 1999 року № 291, зареєстрова
ній у Міністерстві юстиції України 21 груд
ня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):
…
3) в абзаці першому розділу «Клас 4.
Власний капітал та забезпечення зо
бов’язань» після слова «пайового» доповнити
словами «у дооцінках,»;
4) у рахунку 40:
назву рахунку 40 викласти в такій ре
дакції: «Зареєстрований (пайовий) капі
тал»;
текст рахунку 40 «Зареєстрований (па
йовий) капітал» викласти в такій редакції:
«Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий)
капітал» призначено для обліку та узагаль
нення інформації про стан і рух статутного
й іншого зареєстрованого капіталу, пайового
42
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капіталу підприємства відповідно до законо
давства і установчих документів, а також
внесків до оголошеного, але ще не зареєстро
ваного статутного капіталу.
За кредитом рахунку 40 «Зареєстрова
ний (пайовий) капітал» відображається
збільшення зареєстрованого і пайового капі
талу, а також надходження внесків до оголо
шеного, але ще не зареєстрованого статут
ного капіталу, за дебетом  його зменшення
(вилучення).
Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий)
капітал» має такі субрахунки:
401 «Статутний капітал»
402 «Пайовий капітал»
403 «Інший зареєстрований капітал»
404 «Внески до незареєстрованого ста
тутного капіталу»
…
На субрахунку 402 «Пайовий капі
тал» відображається і узагальнюється
інформація про суми пайових внесків чле
нів споживчого товариства, колективного
сільськогосподарського підприємства, жит
ловобудівельного кооперативу, кредитної
спілки та інших підприємств, що передбаче
ні установчими документами. Пайовий ка
пітал — це сукупність коштів фізичних і
юридичних осіб, добровільно розміщених у
товаристві для провадження його госпо
дарськофінансової діяльності. Колектив
ні сільськогосподарські підприємства (КСП)
на субрахунку 402 «Пайовий капітал» облі
ковують частину вартості майна, яка була
розпайована між його членами, частину вар
тості майна, яка не була розпайована між
його членами, а також зростання (зменшен
ня) вартості майна протягом діяльності
підприємства. Аналітичний облік за субра
хунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за
видами капіталу.
…
5) у рахунку 41:
назву рахунку 41 викласти в такій ре
дакції: «Капітал у дооцінках»;
текст рахунку 41 «Капітал у дооцінках»
викласти в такій редакції:
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Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» має
такі субрахунки:
411 «Дооцінка (уцінка) основних засо
бів»
412 «Дооцінка (уцінка) нематеріаль
них активів»
413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інс
трументів»
414 «Інший капітал у дооцінках»
На субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка)
основних засобів» узагальнюється інформа
ція про дооцінки об’єктів основних засобів,
уцінки таких об’єктів в межах сум раніше
проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки
до нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 412 «Дооцінка (уцінка)
нематеріальних активів» узагальнюється
інформація про дооцінки об’єктів нематері
альних активів, уцінки таких об’єктів в ме
жах сум раніше проведених дооцінок, відне
сення сум дооцінки до нерозподіленого при
бутку.
На субрахунку 413 «Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів» узагальнюється
інформація про зміну балансової вартості
об’єкта хеджування при значенні коефіцієн
та ефективності хеджування грошових по
токів у межах, визначених національними
положеннями (стандартами) бухгалтер
ського обліку, та віднесення сум до первісної
вартості фінансових активів чи фінансових

зобов’язань або до складу інших доходів
(витрат).
На субрахунку 414 «Інший капітал у до
оцінках» узагальнюється інформація про ін
ший капітал у дооцінках, не відображений на
інших субрахунках.
Вхідний залишок на субрахунках рахунку
41 «Капітал у дооцінках» формується шля
хом перенесення відповідної інформації з ра
хунку 42 «Додатковий капітал».
Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» ко
респондує
за дебетом з
редитом рахн ів:
10 "Основні засоби"

за редитом з
дебетом рахн ів:
10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні
матеріальні а тиви"

11 "Інші необоротні
матеріальні а тиви"

12 "Нематеріальні
12 "Нематеріальні
а тиви"
а тиви"
13 "Знос (амортизація) 13 "Знос
необоротних
(амортизація)
а тивів"
необоротних
а тивів"
14 "Дов%остро ові
14 "Дов%остро ові
фінансові інвестиції"
фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні
15 "Капітальні
інвестиції"
інвестиції"
35 "Поточні фінансові
35 "Поточні фінансові
інвестиції"
інвестиції"
40 "Зареєстрований та 42 "Додат овий
пайовий апітал"
апітал"
44 "Нерозподілені
прибт и (непо риті
збит и)"
45 "Вилчений апітал"

6) у тексті рахунку 42 «Додатковий
капітал»:
в абзаці першому слова «суми дооцінки
необоротних активів і фінансових інстру
ментів та» виключити;
в абзаці третьому назву субрахунку
423 викласти в такій редакції: «Накопи
чені курсові різниці»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
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«Рахунок 41 «Капітал у дооцінках»
призначено для обліку і узагальнення ін
формації про дооцінки (уцінки) необорот
них активів і фінансових інструментів,
які відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку відоб
ражаються у складі власного капіталу і роз
криваються у звіті про фінансові результа
ти (звіті про сукупний дохід). Залишок на
цьому рахунку зменшується у разі уцінки та
вибуття зазначених активів, зменшення їх
корисності тощо.
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«На субрахунку 423 «Накопичені кур
сові різниці» узагальнюється інформація
про курсові різниці, які відповідно до наці
ональних положень (стандартів) бухгал
терського обліку відображаються у
складі власного капіталу та визнаються
в іншому сукупному доході.»;
Як видно з вищенаведеного, пайові
внески членів кредитної спілки мають облі
ковуватися на рахунку 402, а не на рахунках
411 та 412 (413). Для розподілу внесків на
обов’язкові та додаткові рекомендується ви
користовувати такі субрахунки:
4021 – обов’язкові пайові внески
4022 – необов’язкові (добровільні) до
даткові пайові внески
4023 – додаткові пайові внески з
обов’язковою сплатою.
Тобто для приведення обліку кредитної
спілки у відповідність до чинного законо
давства необхідно внести зміни до Наказу
про облікову політику, змінити налаштуван
ня програмного забезпечення, в тому числі
формування звітних даних, переглянути та
змінити шаблони касових та інших доку
ментів, а також переглянути налаштування
типових бухгалтерських проведень.
Бухгалтерські проведення обліку пайо
вих внесків з моменту впровадження змін
матимуть вигляд:
Внесення внесків
Дт 301(311) Кт 4021 – сплачено
обов’язковий пайовий внесок.
Дт 301(311) Кт 4022  сплачено добро
вільний додатковий пайовий внесок.
Дт 301(311) Кт 4023 – сплачено додат
ковий пайовий внесок з обов’язковою спла
тою.
Повернення внесків
Дт 4022 Кт 301(311) – повернено доб
ровільний додатковий пайовий внесок.
Дт 4022 Кт 376(373) — спрямовано
добровільний додатковий пайовий внесок
на погашення кредиту (процентів) за зая
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вою члена кредитної спілки.
Дт 4022 Кт 6891 — визнано заборгова
ність за добровільним додатковим пайовим
внеском перед особою, що втратила членс
тво в кредитній спілці.
Дт 4023 Кт 6891 — визнано заборгова
ність за додатковим пайовим внеском з
обов’язковою сплатою перед особою, що
втратила членство в кредитній спілці.
Дт 4021 Кт 6891 — визнано заборгова
ність за обов’язковим пайовим внеском пе
ред особою, що втратила членство в кредит
ній спілці.
Розподіл доходу поточного року на
внески
Дт 4432 Кт 6732 — розподілено дохід по
точного року за рішенням спостережної ради
кредитної спілки на додаткові пайові внески.
Дт 6732 Кт 641 — утримано ПДФО з від
сотків на додаткові пайові внески.
Дт 6732 Кт 301(311) — виплачено відсот
ки, нараховані на додаткові пайові внески
Або
Дт 6732 Кт 4022 — приєднано відсотки за
заявою члена кредитної спілки до добровіль
ного додаткового пайового внеску.
Розподіл доходу минулого року на внески
Дт 441 Кт 6732 — розподілено дохід мину
лого року за рішенням Загальних зборів кре
дитної спілки на додаткові пайові внески.
Дт 6732 Кт 641 — утримано ПДФО з від
сотків на додаткові пайові внески.
Дт 6732 Кт 301(311) — виплачено відсот
ки, нараховані на додаткові пайові внески
або
Дт 6732 Кт 4022 — приєднано відсотки
за заявою члена кредитної спілки до
добровільного додаткового пайового внеску.
Дт 441 Кт 6731 — розподілено дохід
минулого року за рішенням загальних
зборів кредитної спілки на обов’язкові
пайові внески.
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Дт 6731 Кт 301(311) — виплачено
відсотки, нараховані на обов’язкові пайові
внески
Дт 6731 Кт 4022 — приєднано відсотки
за заявою члена кредитної спілки до
добровільного додаткового пайового внеску.
Бухгалтерські проведення по дооцінці
основних засобів та нематеріальних акти
вів з моменту впровадження змін матимуть
вигляд:
Дт 10(за субрахунками) Кт 411
Дт 12(за субрахунками) Кт 412
Облік амортизації дооцінених основних
засобів та нематеріальних активів не відріз
няється від звичайного. Але різниця між су
мою місячної амортизації після переоцінки
та її сумою до переоцінки становить суму,
яка відноситься на збільшення нерозподіле
ного прибутку раз на квартал або раз на рік
одночасно зі зменшенням залишку капіталу
у дооцінках.
Тобто проведення матиме вигляд:
Дт 411 (412) Кт 441
На жаль, необхідно звернути увагу на те,
що такі проведення не передбачені звітними
даними, що подаються регулятору, та, врахо
вуючи автоматичне складання звітних да
них, призведуть до невідповідності додатків
2, 4 додатку 3 до звітних даних в частині за
лишку нерозподіленого прибутку. В зв’язку
з вищеозначеним рекомендується дооцінку
основних засобів проводити безпосеред
ньо перед переходом на міжнародні стан
дарти фінансової звітності (МСФЗ).
Також Наказом № 627 внесено зміни,
що стосуються 7го та 8го класу рахунків,
що має бути відображено в обліковій полі
тиці та, відповідно, в обліку:
«…
7) у першому реченні абзацу першого роз
ділу «Клас 7. Доходи і результати діяльнос
ті» слова «, а також від надзвичайних подій»
виключити;

8) у тексті рахунку 70 «Доходи від реа
лізації»:
доповнити абзац перший після слова
«послуг» словами «доходів від оренди об’єктів
інвестиційної нерухомості,»;
доповнити абзац сьомий після слова
«послуг» словами «зокрема, дохід від орен
дних платежів за оренду об’єктів інвести
ційної нерухомості,»;
9) доповнити перше речення абзацу
чотирнадцятого у тексті рахунку 71 «Ін
ший операційний дохід» після слова «під
приємства» словами «, від роялті, від
сотки, отримані на залишки коштів на
поточних рахунках в банках,»;
10) у тексті рахунку 74 «Інші доходи»:
в абзаці першому слово «звичайної» вик
лючити;
в абзаці третьому в назві субрахунку
746 «Інші доходи від звичайної діяльнос
ті» слова «від звичайної діяльності» вик
лючити;
в абзаці восьмому слова «від звичайної ді
яльності» виключити;
11) рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та
99 «Надзвичайні витрати» виключити;
12) у тексті рахунку 79 «Фінансові ре
зультати»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Рахунок 79 «Фінансові результати»
призначено для обліку й узагальнення інфор
мації про фінансові результати діяльності
підприємства.»;
в абзаці четвертому:
у назві субрахунку 793 «Результат іншої
звичайної діяльності» слово «звичайної» вик
лючити;
субрахунок 794 «Результат надзвичай
них подій» виключити;
в абзаці сьомому слово «звичайної» вик
лючити;
абзац восьмий виключити;
13) у другому реченні абзацу четвертого
розділу «Клас 8. Витрати за елементами»
слова «витрати, пов’язані із запобіганням
надзвичайним подіям та ліквідацією їх нас
лідків» замінити словами «інші витрати ді
яльності.»;
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Дт 6731 Кт 641 — утримано ПДФО з
відсотків на обов’язкові пайові внески.
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14) в абзаці першому у тексті рахунку
85 «Інші затрати» слова «витрат від над
звичайних подій» замінити словами «інших
витрат діяльності.»;
Тобто в першу чергу необхідно звернути
увагу на те, що для обліку відсотків, отрима
них по поточному рахунку в банку, які рані
ше обліковувались на рахунку 732, необхід
но використовувати рахунок 71. До теперіш
нього часу у більшості кредитних спілок в
обліку 71й рахунок використовувався нас
тупним чином:
715 – одержані штрафи, пені, неустойки;
716 – відшкодування раніше списаних
активів;
717 – дохід від списання кредиторської
заборгованості;
718 – дохід від безоплатно одержаних
оборотних активів;
719 – інші доходи від операційної діяль
ності.
З моменту впровадження змін для облі
ку відсотків по поточному рахунку в банку
рекомендується використовувати рахунок
7192, а для процентів за кредитами — 7191.
Бухгалтерські проведення по процен
тах за кредитами та відсотках по поточно
му рахунку в банку матимуть вигляд:
Дт 3731 Кт 7191 — нараховано про
центи за кредитами за … місяць
Дт 7191 Кт 791 — визнано фінансовий
результат діяльності за …
Дт 31 Кт 7192 — отримано відсотки по
поточному рахунку в банку.
Дт 7192 Кт 791 — визнано фінансовий
результат діяльності за …
До ПсБО 15 «Дохід» внесено зміни
щодо класифікації доходів, а саме:
додано поняття «чистий дохід від реалі
зації продукції (товарів, робіт, послуг)»;
виключено поняття «надзвичайні дохо
ди»;
а також додано опис складу інших опе
раційних, фінансових та інших доходів:
…
1) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Визнані доходи класифікуються в
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бухгалтерському обліку за такими групами:
дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг);
чистий дохід від реалізації продукції (то
варів, робіт, послуг);
інші операційні доходи;
фінансові доходи;
інші доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)  загальний дохід
(виручка) від реалізації продукції, товарів,
робіт або послуг без вирахування наданих
знижок, повернення раніше проданих товарів
та непрямих податків і зборів (податку на
додану вартість, акцизного збору тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) визначається шля
хом вирахування з доходу від реалізації про
дукції, товарів, робіт, послуг наданих зни
жок, вартості повернутих раніше проданих
товарів, доходів, що за договорами належать
комітентам (принципалам тощо), та по
датків і зборів.
До складу інших операційних доходів
включаються суми інших доходів від опера
ційної діяльності підприємства, крім чистого
доходу від реалізації продукції (товарів, ро
біт, послуг), зокрема: дохід від операційної
оренди активів; дохід від операційних курсо
вих різниць; відшкодування раніше списаних
активів; дохід від роялті, відсотків, отрима
них на залишки коштів на поточних рахун
ках в банках, дохід від реалізації оборотних
активів (крім фінансових інвестицій),
необоротних активів, утримуваних для
продажу, та групи вибуття тощо.
До складу фінансових доходів вклю
чаються дивіденди, відсотки та інші до
ходи, отримані від фінансових інвестицій
(крім доходів, які обліковуються за
методом участі в капіталі).
До складу інших доходів, зокрема,
включаються дохід від реалізації фінансових
інвестицій; дохід від неопераційних курсових
різниць та інші доходи, які виникають у
процесі господарської діяльності, але не
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Також додано пояснення
щодо оцінки доходу протягом
декількох звітних періодів у
випадку безоплатно отрима
них активів:
…
3) доповнити пункт 21
новим абзацом такого змісту:
«Якщо безоплатно отри
маний актив забезпечує над
ходження економічних вигід
протягом кількох звітних пе
ріодів, то доходи визнаються
на систематичній основі
(наприклад, у сумі нарахова
ної амортизації) протягом
тих звітних періодів, коли
надходять відповідні еконо
мічні вигоди.».

діяльністю

Також внесено зміни до класифікації зо
бов’язань:

Стара ласифі ація

Нова ласифі ація

6. З метою бх%алтерсь о%о
облі  зобов'язання поділяються
на:
- дов%остро ові;
- поточні;
- забезпечення;
- непередбачені зобов'язання.
- доходи майбтніх періодів.
7. До дов%остро ових
зобов'язань належать:
- дов%остро ові редити бан ів;
- інші дов%остро ові фінансові
зобов'язання;
- відстрочені подат ові
зобов'язання;
- інші дов%остро ові
зобов'язання.

6. З метою бх%алтерсь о%о
облі  зобов'язання
поділяються на:
- дов%остро ові;
- поточні;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбтніх періодів.

11. Поточні зобов'язання
в лючають:
- орот остро ові редити
бан ів;
- поточн забор%ованість за
дов%остро овими
зобов'язаннями;
- орот остро ові ве селі видані;
- редиторсь  забор%ованість за
товари, роботи, посл%и;
- поточн забор%ованість за
розрахн ами з одержаних
авансів, за розрахн ами з
бюджетом, за розрахн ами з
позабюджетних платежів, за
розрахн ами зі страхвання, за
розрахн ами з оплати праці, за
розрахн ами з часни ами, за
розрахн ами із внтрішніх
розрахн ів;
- інші поточні зобов'язання.

11. Поточні зобов'язання
в лючають:
- орот остро ові редити
бан ів;
- поточн редиторсь 
забор%ованість за
дов%остро овими
зобов'язаннями, за товари,
роботи, посл%и, за
розрахн ами з бюджетом, 
том числі з подат  на
прибто , за розрахн ами зі
страхвання, за розрахн ами
з оплати праці, за
розрахн ами з часни ами,
за розрахн ами із внтрішніх
розрахн ів; орот остро ові
ве селі видані;
- поточні забезпечення;
- інші поточні зобов'язання.";

В ПсБО 16 «Витрати»
виключено інформацію, що
стосується відображення в
фінансовій звітності надзви
чайних витрат.
До ПсБО 11 «Зо
бов’язання» додано визна
чення довгострокових та по
точних зобов’язань:
… «Довгострокові зо
бов’язання — всі зобов’язання, які не є по
точними зобов’язаннями».
У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий
вважати відповідно абзацами третім —
дев’ятим;
доповнити після абзацу сьомого новим
абзацом восьмим такого змісту:
«Поточні зобов’язання — зобов’язання,
які будуть погашені протягом операційного
циклу підприємства або повинні бути пога
шені протягом дванадцяти місяців, почина
ючи з дати балансу».
…

7. До дов%остро ових
зобов'язань належать:
- дов%остро ові редити
бан ів;
- інші дов%остро ові
зобов'язання;
- відстрочені подат ові
зобов'язання;
- дов%остро ові забезпечення.

Та додано порядок визначення суми забез
печення на виплату відпусток:
…
«Сума забезпечення на виплату відпусток
визначається щомісяця як добуток фактично
нарахованої заробітної плати працівникам і
відсотка, обчисленого як відношення річної пла
нової суми на оплату відпусток до загального
планового фонду оплати праці».
До ПсБО 12 «Фінансові інвестиції» дода
но визначення методу обліку фінансових ін
вестицій «Метод участі в капіталі»:
…
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пов’язані з операційною
підприємства.»;
…

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
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БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

«Метод участі в капіталі — метод облі
ку інвестицій, згідно з яким балансова вартість
інвестицій відповідно збільшується або змен
шується на суму збільшення або зменшення
частки інвестора у власному капіталі об’єкта
інвестування».
Необхідно нагадати, що, відповідно до ме
тодичних рекомендацій регулятора щодо бух
галтерського обліку кредитних спілок, процен
ти на пайові внески в ОКСи обліковуються за
методом участі в капіталі.
Також до цього ПсБО внесено зміни, що
стосуються класифікації капіталу.
У ПсБО 8 «Нематеріальні активи» та
ПсБО 7 «Основні засоби» зміни стосуються
назви капіталу під час дооцінки («додатковий»
на «капітал у дооцінках»).
До ПсБО 23 «Розкриття інформації що
до пов’язаних сторін» додані визначення:
«Асоційоване підприємство — підприємс
тво, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є
дочірнім або спільним підприємством інвестора».
«Пов’язані сторони — особи, стосунки
між якими обумовлюють можливість однієї
сторони контролювати іншу або здійснювати
суттєвий вплив на прийняття фінансових і
оперативних рішень іншою стороною».
До ПсБО 10 «Дебіторська заборгова
ність» (п. 12) додано абзац такого змісту:
«Дебіторська заборгованість за розрахун
ками з бюджетом включає заборгованість фі
нансових і податкових органів, а також авансо
ві платежі, переплату за податками і зборами,
іншими платежами до бюджету та відобра
жається в балансі із виділенням заборгованості
з податку на прибуток.»
Внесеними змінами пояснено рядки 1135
та 1136 Форми № 1 «Баланс».
До НПсБО 1 «Загальні вимоги до фінан
сової звітності» внесено такі зміни:
…
у рядку 1400 Балансу (Звіту про фінансо
вий стан) (форма № 1) слова «Зареєстрований
капітал» замінити словами «Зареєстрований
(пайовий) капітал»;
…
3) у додатку 3 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загаль
ні вимоги до фінансової звітності»:
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доповнити після рядка 1184 новим рядком
такого змісту:
Внес и до незареєстровано%о статтно%о
апітал

1401

назви рядків 3116, 3117 і 3118 викласти в
такій редакції:
у графі 2 цифри «3571», «3572», «3573»,
«3574», «3576» та «3577» замінити відповідно
цифрами «3561», «3562», «3563», «3564»,
«3566» та «3567»;
Витрачання на оплат зобов’язань з по3116
дат  на прибто
Витрачання на оплат зобов’язань з по3117
дат  на додан вартість
Витрачання на оплат зобов’язань з інших 3118
подат ів і зборів

доповнити після рядка 3585 новими рядка
ми такого змісту:
Дооцін а (цін а) необоротних а тивів

4111

Дооцін а (цін а) фінансових інстрментів 4112
На опичені рсові різниці

4113

Част а іншо%о с пно%о доход
асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший с пний дохід

4116

Тобто під час складання фінансової звіт
ності за 2013 рік необхідно врахувати додані
вписувані рядки в межах суттєвості, визначе
ної обліковою політикою кредитної спілки.
Щодо моменту впровадження змін необ
хідно зауважити, що, враховуючи невизначе
ність щодо дати переходу на МСФЗ та відсут
ність прямо визначених штрафних санкцій за
невідповідність обліку ПсБО, рекомендуєть
ся впровадити зазначені зміни з 01.01.2014
року у тому обсязі, який буде необхідний, вра
ховуючи стандарти звітності та обліку, якими
буде користуватися кредитна спілка в 2014
році. Але, в будь якому випадку, незалежно
від дати переходу на МСФЗ, рахунки, що
стосуються обліку капіталу та доходів, змі
нювати необхідно. 01.01.2014 — це рекомен
дована дата введення зазначених змін, вра
ховуючи особливості обліку та складання
Звітних даних в кредитних спілках.

