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Основні напрями діяльності Ви�онавчої
дире�ції НАКСУ за звітний період

• Розвиток та вдосконалення законодавчої бази;

• Зміцнення системи кредитних спілок НАКСУ;

• Консультаційно-сервісне супроводження
кредитних спілок;

• Подальше поширення діяльності кредитних
спілок на сільську місцевість;

• Пропаганда руху кредитних спілок та
інформаційне забезпечення системи;

• Співпраця з міжнародними організаціями.
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Розвито� та вдос�оналення
за�онодавчої бази

Головний пріоритет діяльності НАКСУ (з Резолюції VIII Головний пріоритет діяльності НАКСУ (з Резолюції VIII Головний пріоритет діяльності НАКСУ (з Резолюції VIII Головний пріоритет діяльності НАКСУ (з Резолюції VIII Звітно-Звітно-Звітно-Звітно-

Виборної КонференціїВиборної КонференціїВиборної КонференціїВиборної Конференції НАКСУ): НАКСУ): НАКСУ): НАКСУ):

“Формування повноцінного законодавства  та забезпечення

сприятливого режиму регулювання і нагляду з боку держави:

• Прийняття ВР України Закону України “Про кредитні спілки” та

формування підзаконної нормативної бази;

• Постійний моніторинг та участь в законодавчому процесі;

• Участь у формуванні рамкового законодавства про кооперацію

та неприбуткові організації;

•Налагодження взаємодії НАКСУ із державним органом, що

здійснюватиме регулювання та нагляд за діяльністю кредитних

спілок”.
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Заходи, що проводилисяЗаходи, що проводилисяЗаходи, що проводилисяЗаходи, що проводилися

• постійна робота з фракціями та Комітетами ВР, Адміністрацією

Президента України та Мінагрополітики;

• 4 круглі столи за участю народних депутатів та представників

міністерств;

• організація стажування представників державних органів за

кордоном;

• активна участь у складі робочої групи під керівництвом Юшка І. О.

у доопрацюванні проекту Закону “Про кредитні спілки”;

• участь в розробці Положення про спеціально уповноважений орган

виконавчої влади в сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Розвито� та вдос�оналення
за�онодавчої бази
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РезультатРезультатРезультатРезультат

20 грудня 2001 року Верховною Радою України
прийнято ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ”
(проти - 0).

22 січня 2002 року після підписання Президентом
України ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ”
набрав чинності.

Розвито� та вдос�оналення
за�онодавчої бази
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Завдання на наступний звітний Завдання на наступний звітний Завдання на наступний звітний Завдання на наступний звітний період:період:період:період:

• сприяти формуванню Уповноваженого органу;

• спрямувати зусилля на налагодження дієвої співпраці з
Уповноваженим органом та участі у формуванні підзаконної
нормативної бази;

• отримати статус саморегулівної організації;

• брати активну участь в процесі перереєстрації кредитних
спілок;

• продовжити роботу по покращанню законодавчого
середовища щодо діяльності кредитних спілок в галузях
податкового та цивільного законодавства;

•  впливати на прийняття змін до законодавчих актів у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про кредитні спілки”.

Розвито� та вдос�оналення
за�онодавчої бази
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Зміцнення системи
кредитних спілок НАКСУ

• Розвиток мережі регіональних представництв;

• Реалізація фінансової стратегії НАКСУ;

• Впровадження програм МФСА - НАКСУ:

“Підтримки КС” та “Підтримки сільських

виробників”;

• Вдосконалення структурної побудови НАКСУ.



7

Розвиток мережі
регіональних представництв

Заходи та результати:
• Створені та діють 11

обласних представництв

НАКСУ, на базі яких::::

• проведено 28 семінарів та

круглих столів;

• надані консультації 105-ти

кредитним спілкам та

ініціативним групам;

• підтримуються постійні

зв’язки з органами

місцевої влади.

Завдання:

• орієнтація діяльності

представництв на потреби

кредитних спілок;

• створення представництва

ще у 4-х областях та в АР

Крим;

• створення на базі діючих

представництв принаймні 5

базових навчально-

консультаційних центрів.
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Реалізація фінансової стратегії НАКСУ
КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК, 1995-2001 рр.
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1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001

 АКТИВИ, ПОЗИЧКИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ

Активи, тис.грн. Позички, тис.грн Заощадження, тис.грн.

Реалізація фінансової стратегії НАКСУ
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Реалізація фінансової стратегії НАКСУ

Головні орієнтириГоловні орієнтириГоловні орієнтириГоловні орієнтири

фінансової стратегіїфінансової стратегіїфінансової стратегіїфінансової стратегії

НАКСУ на 01.01.02:НАКСУ на 01.01.02:НАКСУ на 01.01.02:НАКСУ на 01.01.02:

СФ - 18,07 тис. грн.

ЦРЛ - 42,85 тис. грн.

ФТДКС - 32,15 тис. грн.

Програма

“Старт” - 6,30 тис. грн.

Досягнуті результатиДосягнуті результатиДосягнуті результатиДосягнуті результати

станом настаном настаном настаном на

      01.01.0201.01.0201.01.0201.01.02     01.06.02    01.06.02    01.06.02    01.06.02

                 тис. грн.    тис. грн.

СФ -           100,00     147,60

ЦРЛ -         85,86     123,25

ФТДКС -    39,24     42,82

Програма

“Старт” -   2,90     41,35
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Поповнення Стабілізаційного фонду НАКСУ

Поповнення по місяцях, тис. грн. Наростаючим підсумком, тис.грн.

Реалізація фінансової стратегії НАКСУ
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Реалізація фінансової стратегії НАКСУ

Сума коштів, виданих кредитним спілкам за 

рахунок програм

серпень 2001 - 8 червня 2002 рокуууу

474,5 тис.грн.

Центральний 

резерв 

ліквідності

485,0 тис.грн.

 Програма 

підтримки 

сільських 

виробників 

через КС МФСА-

НАКСУ

27,0 тис.грн. 

Програма "Старт"

54,7 тис.грн. 

Фонд технічної 

допомоги

977,0 тис. грн .

Програма 

підтримки 

Кредитних 

Спілок МФСА-

НАКСУ

ВСЬОГО: 2018,2 тис. грн. 
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Впровадження програм МФСА-НАКСУ

Основні результати Програми Підтримки КредитнихОсновні результати Програми Підтримки КредитнихОсновні результати Програми Підтримки КредитнихОсновні результати Програми Підтримки Кредитних

Спілок:Спілок:Спілок:Спілок:

• Кількість учасників: 16;

• Видано з початку Програми: 1902 тис. грн.

Основні результати Програми Підтримки СільськихОсновні результати Програми Підтримки СільськихОсновні результати Програми Підтримки СільськихОсновні результати Програми Підтримки Сільських

Виробників:Виробників:Виробників:Виробників:

• Кількість учасників: 9;

• Видано з початку Програми: 485 тис. грн.
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Впровадження програм МФСА-НАКСУ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

МФСА/НАКСУ  МФСА/НАКСУ  МФСА/НАКСУ  МФСА/НАКСУ  

ПоказникиПоказникиПоказникиПоказники
СтаномСтаномСтаномСтаном на  на  на  на 

01.01.0101.01.0101.01.0101.01.01

за 2001 рікза 2001 рікза 2001 рікза 2001 рік

Активи, Активи, Активи, Активи, грн.грн.грн.грн. 4 414 7284 414 7284 414 7284 414 728 10 662 48810 662 48810 662 48810 662 488 6 247 7606 247 7606 247 7606 247 760

Позички, Позички, Позички, Позички, грн.грн.грн.грн. 4 133 8594 133 8594 133 8594 133 859 10 028 80010 028 80010 028 80010 028 800 5 894 9415 894 9415 894 9415 894 941

Заощадження, Заощадження, Заощадження, Заощадження, грн.грн.грн.грн. 2 777 8232 777 8232 777 8232 777 823 6 293 6976 293 6976 293 6976 293 697 3 515 8743 515 8743 515 8743 515 874

Резервний капітал, Резервний капітал, Резервний капітал, Резервний капітал, 

грн.грн.грн.грн.
305 805305 805305 805305 805 1 168 0421 168 0421 168 0421 168 042 862 237862 237862 237862 237

Кількість членівКількість членівКількість членівКількість членів 15 41915 41915 41915 419 33 07633 07633 07633 076 17 65717 65717 65717 657 2.12.12.12.1

Зріст показниківЗріст показниківЗріст показниківЗріст показників

Станом на Станом на Станом на Станом на 

01.01.0201.01.0201.01.0201.01.02 В абсолютних В абсолютних В абсолютних В абсолютних 

цифрахцифрахцифрахцифрах

Кількість Кількість Кількість Кількість 

разівразівразівразів

2.32.32.32.3

3.83.83.83.8

2.42.42.42.4

2.42.42.42.4
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Вдосконалення структурної
 побудови НАКСУ

Передумови:Передумови:Передумови:Передумови:

• членами НАКСУ є більш ніж 120 кредитних
спілок з усіх областей України та АР Крим;

• необхідність представлення інтересів КС
кожної з областей та Криму в представницькому
органі управління НАКСУ;

• необхідність дотримання принципу підзвітності
представників областей кредитним спілкам, яких
вони представляють.
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Вдосконалення структурної
 побудови НАКСУ

Заходи:Заходи:Заходи:Заходи:

• проведення широкого обговорення можливих варіантів

структурної побудови НАКСУ:

 - в Чернігові та Києві відбулось два круглих за участю

представників більше 40 кредитних спілок;

- концепції структурної побудови опубліковано в “Кур’єрі

НАКСУ” та на веб-сторінці;

- проведено анкетування КС;

- на розгляд Конференції запропоновано проект змін до

Статуту НАКСУ.
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Зміцнення системи кредитних спілок НАКСУ
(фінансова частина)

Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:
• Створення на базі кредитних спілок - членів НАКСУ Об’єднаної

кредитної спілки, використавши досвід ЦРЛ;

•  Активізувати програму “Старт” шляхом залучення додаткових
зовнішніх фінансових ресурсів;

•  Розширити участь КС в Стабілізаційній програмі. Ініціювати
перед Уповноваженим органом визнання програми на рівні
держави;

• Продовжити роботу по залученню зовнішніх фінансових
ресурсів в систему КС, особливо у галузі с/г;

• Активно впроваджувати досвід споживчого кредитування на
селі. Запропонувати конкретну програму з даного питання
Укоопспілці.
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Зміцнення фінансової структури НАКСУ

Елементи стабілізаційної системи:Елементи стабілізаційної системи:Елементи стабілізаційної системи:Елементи стабілізаційної системи:

• Звітність - джерело інформації про фінансовий стан КС (за

звітний період оброблено 535 звітів);

• Моніторинг-  механізм покращання фінансового стану КС -

членів НАКСУ (надіслано кредитним спілкам 243

аналітичних пакета);

• Рейтингова оцінка - показник фінансового стану кредитних

спілок (станом на 25.04.02  37 кредитних спілок мають

фінансовий стан “дуже добре” за рейтинговою оцінкою);

• Внутрисистемний аудит - як метод оцінки достовірності

інформації про фінансовий стан КС ( з початку 2002 року

проведено аудит в 22 кредитних спілках).
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Консультаційно-сервісне супроводження
кредитних спілок

Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:

• За звітний період проведено 25 семінарів, загальна кількість
учасників - 419;

• Надано понад 200 комплексних консультацій, а також щоденно
проводилося оперативне обслуговування;

• Розроблено та видано серію методичних посібників по програмі
“КС-Фінанси”;

• Проводилося постійне оперативне оновлення навчальних
посібників з найбільш актуальних питань діяльності КС;

•Доопрацьовується нова версія комп’ютерної програми виходячи
з нового законодавства;

•Комп’ютерна програма встановлена в 54 кредитних спілках
(майже 50%).
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Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:Завдання на наступний звітний період:

•Розробити та впровадити систему навчання лідерів

новостворених кредитних спілок.

•Додатково розробити 5 курсів лекцій першого та другого рівнів.

•Збільшити охоплення навчанням працівників кредитних спілок в

1,5 - 2 рази.

•Впровадити атестацію кадрів до 30%.

•Закінчити розробку нової версії комп’ютерної програми і

впровадити її в 60-70% кредитних спілок.

•Відкрити регіональні центри.

Консультаційно-сервісне супроводження
кредитних спілок
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Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість

Основні партнери НАКСУ:Основні партнери НАКСУ:Основні партнери НАКСУ:Основні партнери НАКСУ:

• Міністерство Аграрної Політики України;

• Комісія АПК при Кабінеті Міністрів України;

• Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації-
“Програма підтримки сільських виробників”;

• Укоопспілка;

• Асоціація Фермерів та приватних землевласників
України;

• Національна спілка сільськогосподарських
кооперативів України.
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Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість

Основні результати:Основні результати:Основні результати:Основні результати:

• Сума позичок, виданих кредитними

спілками, які працюють в сільській

місцевості збільшилась майже в 2,52,52,52,5 разівразівразівразів;

• створено біля 100 КС100 КС100 КС100 КС в сільській

місцевості.
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Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість
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Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість

Основні результати:Основні результати:Основні результати:Основні результати:

• стартувала спільна з МФСА програма підтримки

сільських виробників з якої видана ЗФД  9-ти КС  на суму

485 тисяч485 тисяч485 тисяч485 тисяч гривень;

• Міністерством Великобританії у Справах Міжнародного

Розвитку офіційно прийняті  пропозиції по програмі

співпраці з НАКСУ;

• підготовлено концепцію спільного проекту НАКСУ -

Громадянська спілка зовнішньоекономічних зв’язків в

рамках програми “Розвиток малого підприємництва у

сільському господарстві”.
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Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість

Основні результати:Основні результати:Основні результати:Основні результати:

На пропозиції НАКСУ щодо виділення з

Державного Бюджету України 10-ти мільйонів

гривень на відшкодування процентних ставок та

підтримку КС - початківців,  Кабінетом МіністрівКабінетом МіністрівКабінетом МіністрівКабінетом Міністрів

України дано доручення Міністерству ФінансівУкраїни дано доручення Міністерству ФінансівУкраїни дано доручення Міністерству ФінансівУкраїни дано доручення Міністерству Фінансів

України та Міністерству Аграрної Політики УкраїниУкраїни та Міністерству Аграрної Політики УкраїниУкраїни та Міністерству Аграрної Політики УкраїниУкраїни та Міністерству Аграрної Політики України

про розгляд  цих пропозицій при підготовціпро розгляд  цих пропозицій при підготовціпро розгляд  цих пропозицій при підготовціпро розгляд  цих пропозицій при підготовці

Державного Бюджету України на 2003 Державного Бюджету України на 2003 Державного Бюджету України на 2003 Державного Бюджету України на 2003 рік.рік.рік.рік.



26

Подальше поширення діяльності
кредитних спілок на сільську місцевість

Завдання:Завдання:Завдання:Завдання:

• Отримати позитивний результат щодо Державної

підтримки КС в сільській місцевості;

• Скоординувати роботу Міжнародних фондів та програм

в сфері мікрокредитування села;

• В 2 рази збільшити обсяги кредитування кредитними

спілками, які працюють в сільській місцевості;

• Вирішити питання фінансування та організувати

повноцінне навчання лідерів новостворених кредитних

спілок на селі.
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Пропаганда руху кредитних спілок та
інформаційне забезпечення системи

Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:
• Популяризація ідей руху кредитних спілок перед державою таПопуляризація ідей руху кредитних спілок перед державою таПопуляризація ідей руху кредитних спілок перед державою таПопуляризація ідей руху кредитних спілок перед державою та

широкими верствами населення через ЗМІ:широкими верствами населення через ЗМІ:широкими верствами населення через ЗМІ:широкими верствами населення через ЗМІ:

- телебачення - майже 20 сюжетів та передач;

- спеціалізований випуск видання “Фінансові послуги”;

- понад 100 статей в газетах і журналах, включаючи

5 публікацій в газеті “Бізнес”;

• Проведення масштабних загальноукраїнських заходів:Проведення масштабних загальноукраїнських заходів:Проведення масштабних загальноукраїнських заходів:Проведення масштабних загальноукраїнських заходів:

- науково-практична конференція в Сокиринцях та Чернігові з
приводу святкування 130-річниці Сокиринського ощадно-
позичкового товариства та Дня Кредитних Спілок;

- поширення брошури “Кредитна кооперація в Україні:
відновлення традицій”, виданої за сприяння Української
освітньої програми ринкових реформ.



28

Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:Заходи та результати:
• Проведено спільно з Українською освітньою програмою

ринкових реформ 4 засідання загально-українських прес-клубів з
питань діяльності кредитних спілок;

• Пропаганда селянської кредитної кооперації:
- конференції, круглі столи, семінари, наради з регіональними
керівниками аграрного комплексу;

• Інформування кредитних спілок - членів НАКСУ через “Кур’єр
НАКСУ” та веб-сайт НАКСУ (www.unascu.org.ua):
- видано 4 номери “Кур’єру НАКСУ” загальним обсягом 48
сторінок,
- відвідувачами веб-сайту НАКСУ за звітний період стали майже
7700 користувачів більше ніж з 30-ти країн світу,
- Форум веб-сайту НАКСУ є місцем палких та відвертих дискусій:
було змістовно обговорено 48 актуальних тем.

Пропаганда руху кредитних спілок та
інформаційне забезпечення системи
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Завдання:Завдання:Завдання:Завдання:

•Організація святкувань 10-річних ювілеїв перших кредитних

спілок України;

•Збільшення періодичності та тиражу “Кур’єру НАКСУ”;

•Всебічне наповнення веб-сайту, створення спеціалізованого

каталогу українських ресурсів мережі інтернет, надання

можливості кожній кредитній спілці - члену НАКСУ

безкоштовного створення власної веб-сторінки;

•Продовження співпраці з виданням “Фінансові послуги”;

•Розробити та реалізувати план спільних дій з Українським

освітнім центром реформ.

Пропаганда руху кредитних спілок та
інформаційне забезпечення системи
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Співпраця з міжнародними
організаціями

Спільні проекти:Спільні проекти:Спільні проекти:Спільні проекти:
Програми МФСА - НАКСУ

Проект Фонду “Євразія”

Реалізується НАКСУ спільно з World Education. Основні складові:

• Поліпшення законодавчої та регуляторної бази для діяльності
кредитних спілок в Україні;

• Розвиток та впровадження єдиних операційних стандартів та
стандартів сертифікації для українських кредитних спілок; та

• Розвиток мережі регіональних навчальних центрів та
представників НАКСУ на місцях.

Програма “Старт” Каса Крайова - НАКСУ

З боку Каси Крайової (Поьща) надано грант для збільшення
фінансового фонду Програми “Старт” НАКСУ.
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Співпраця з міжнародними
організаціями

Спільні Спільні Спільні Спільні проекти, які розпочинаються:проекти, які розпочинаються:проекти, які розпочинаються:проекти, які розпочинаються:

Проект “Програми підвищення рівня життя сільського
населення” Міністерства Великобританії у справах
міжнародного зв’язку.

Відпрацьований і має реалізовуватися за участю
НАКСУ в Одеській, Донецькій та Київській областях.

Проект з Громадянською спілкою
зовнішньоекономічних зв’язків (CNFA).

Підписано меморандум  про реалізацію Програми
“Навчальний курс з управління малим підприємством”
(НКУМП).
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Співпраця з міжнародними
організаціями

Події, що відбулися:Події, що відбулися:Події, що відбулися:Події, що відбулися:
•  Урядом Канади затверджено Концепцію “Програми зміцнення

кредитних спілок”;

•  Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) прийнято
стратегічне рішення про підтримку розвитку руху кредитних спілок
в Україні;

• Стажування членів Правління НАКСУ в Касі Крайовій (Польща);

•  Підписано Договір про співпрацю НАКСУ з Лігою Штату Іллінойс
США;

•  Укладено Угоду з Mid-State (КС КС кількох штатів) США щодо
співпраці зі створеною на базі членства НАКСУ ОКС;

•  В НАКСУ пройшли стажування представники рухів кредитних
спілок Грузії та Білорусі;

•  Чисельні міжнародні конференції.
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Співпраця з міжнародними
організаціями

У найближчому майбутньому:У найближчому майбутньому:У найближчому майбутньому:У найближчому майбутньому:

• планується стажування представників кредитних
спілок України в кредитних спілках Польщі;

• маємо надію на завершення роботи по
доопрацюванню “Програми зміцнення кредитних
спілок” Агентства Канади з міжнародного розвитку;

• Планується окремий проект по розвитку кредитних
спілок на селі Фонду “Євразія”.
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Склад Організаційного комітетуСклад Організаційного комітетуСклад Організаційного комітетуСклад Організаційного комітету
по відродженню кредитних спілок в Україніпо відродженню кредитних спілок в Україніпо відродженню кредитних спілок в Україніпо відродженню кредитних спілок в Україні

19 червня 1992 р.19 червня 1992 р.19 червня 1992 р.19 червня 1992 р.

1. 1. 1. 1. Козинець Петро МиколайовичКозинець Петро МиколайовичКозинець Петро МиколайовичКозинець Петро Миколайович    - Верховна Рада України, консультант Комісії з питань розвитку

базових галузей народного господарства  (Голова Оргкомітету);(Голова Оргкомітету);(Голова Оргкомітету);(Голова Оргкомітету);
2. 2. 2. 2. Драгомирецька Ірина МаксимівнаДрагомирецька Ірина МаксимівнаДрагомирецька Ірина МаксимівнаДрагомирецька Ірина Максимівна    - Голова Ради профспілки працівників зв’язку м. Києва
(Секретар Оргкомітету);(Секретар Оргкомітету);(Секретар Оргкомітету);(Секретар Оргкомітету);
3. 3. 3. 3. Бабійчук Олександр ВасильовичБабійчук Олександр ВасильовичБабійчук Олександр ВасильовичБабійчук Олександр Васильович    - заступник Голови Галицького комітету, м.Львів;
4. 4. 4. 4. Кочетов Валерій ІвановичКочетов Валерій ІвановичКочетов Валерій ІвановичКочетов Валерій Іванович    - Спілка захисту прав споживачів Одеси;
5. 5. 5. 5. Фалькович Григорій АврамовичФалькович Григорій АврамовичФалькович Григорій АврамовичФалькович Григорій Аврамович    - Асоціація захисту прав споживачів України;
6. 6. 6. 6. Аржевітін Станіслав МихайловичАржевітін Станіслав МихайловичАржевітін Станіслав МихайловичАржевітін Станіслав Михайлович    - Голова Правління Акціонерного банку “Ажіо”, м. Київ;
7. 7. 7. 7. Андрощук Геннадій ОлександровичАндрощук Геннадій ОлександровичАндрощук Геннадій ОлександровичАндрощук Геннадій Олександрович    - Віце-президент Українського фонду підтримки малих
підприємств;
8. 8. 8. 8. Попова Ліна МихайлівнаПопова Ліна МихайлівнаПопова Ліна МихайлівнаПопова Ліна Михайлівна    - Асоціація захисту прав споживачів міст Запоріжжя, Дніпропетровська;
9. 9. 9. 9. Удовиченко Володимир ПетровичУдовиченко Володимир ПетровичУдовиченко Володимир ПетровичУдовиченко Володимир Петрович    - міськвиконком м. Славутич, Київської обл.;
10. 10. 10. 10. Гаврильчук Ірина БорисівнаГаврильчук Ірина БорисівнаГаврильчук Ірина БорисівнаГаврильчук Ірина Борисівна    - відділ розвитку ринкових відносин при Київській обласній
державній адміністрації;
11. 11. 11. 11. Маковський Петро ІльковичМаковський Петро ІльковичМаковський Петро ІльковичМаковський Петро Ількович    - КС “Вигода”, м. Стрий Львівської області;
12. 12. 12. 12. Українець Сергій ЯковичУкраїнець Сергій ЯковичУкраїнець Сергій ЯковичУкраїнець Сергій Якович    - Федерація незалежних профспілок України;
13. 13. 13. 13. Герасимова Галина ІванівнаГерасимова Галина ІванівнаГерасимова Галина ІванівнаГерасимова Галина Іванівна    - правовий інспектор Української Ради профспілки працівників
авіабудівельної промисловості;
14. 14. 14. 14. Фарафонова Олімпіада ІванівнаФарафонова Олімпіада ІванівнаФарафонова Олімпіада ІванівнаФарафонова Олімпіада Іванівна    - Голова профспілки будівельників, член кредитної спілки;
15. 15. 15. 15. Перетятько Ірина ГеоргіївнаПеретятько Ірина ГеоргіївнаПеретятько Ірина ГеоргіївнаПеретятько Ірина Георгіївна    - Голова профкому а/п “Криворіжіндустрбуд, член кредитної спілки;
16. 16. 16. 16. Проданчук Микола ГеоргійовичПроданчук Микола ГеоргійовичПроданчук Микола ГеоргійовичПроданчук Микола Георгійович    - НДІ медико-екологічних проблем;
17. 17. 17. 17. Дробака Ярослава ОлександрівнаДробака Ярослава ОлександрівнаДробака Ярослава ОлександрівнаДробака Ярослава Олександрівна    - бухгалтер Всеукраїнського товариства споживачів;
18. Шпоть Олексій Сергійович 18. Шпоть Олексій Сергійович 18. Шпоть Олексій Сергійович 18. Шпоть Олексій Сергійович - консультант-референт народного депутата, Голова Правління ТУМ
УкрНДІП.


