РАДА НАКСУ
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зборів піддали гострій критиці діяльність дер
жавного регулятора у частині здійснення дозвіль
них процедур. Під час засідання круглого столу
Петро Козинець, зокрема, зазначив, що ситуація
на ринку кредитних спілок у питаннях перелі
цензування є катастрофічною. За даними ДФП, з
608 усіх зареєстрованих кредитних спілок ліцен
зії має лише 241 КС. Не можуть отримати ліцен
зії 260 кредитних спілок і більше половини з них
залишаються без ліцензій через бюрократичний
підхід до процесу переліцензування з боку Дер
жавної комісії, який паралізує роботу абсолютно
здорових установ. Усі учасники засідання, окрім
Президента ВАКС, були одностайними у тому,
що Держфінпослуг веде руйнівну політику по
відношенню до ринків фінансових послуг.
Під час засідання круглого столу 8 грудня
НАКСУ виступила категорично проти прийняття
Закону про фонд гарантування вкладів членів
кредитних спілок у тому вигляді, в якому він пе
ребуває сьогодні. Петро Козинець зазначив, що
НАКСУ ще з 2002 року наголошувала на необхід
ності створення державного фонду гарантування
вкладів членів КС. Але треба мати на увазі, що у
2008 році більше 500 спілок мали ліцензії, а депо
зити складали більше 5 млрд. грн. Сьогодні ж, час
тково через кризові явища, але здебільшого завдя
ки «зусиллям» державного регулятора ринок до
ведено до того, що з 600 спілок лише 240 мають лі
цензії, а загальні депозити складають трохи біль
ше 1 млрд. грн. Тому сьогодні говорити про ство
рення окремого фонду є безглуздям. Замість того,
щоб займатися популізмом, потрібно вивчити да
не питання і відпрацювати поступове створення
відповідної структури при державному регулято
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рі, на яку покласти усі функції Фонду разом із від
повідальністю за своє регулювання та контроль.
Крім того, НАКСУ ініціювала розгляд пи
тань звітності КС. Було проведено два засідання
у ДФП, пропозиції Асоціації частково прийняті.
Також зараз йде тестування програми по звіт
ності в режимі онлайн.
Далі, згідно з регламентом, Віцепрезидент
НАКСУ Людмила Кравченко ознайомила учас
ників засідання з ходом виконання бюджету
НАКСУ за 11 місяців 2011 року. Після обгово
рення було представлено проект бюджету на
2012 рік. В ході обговорення відбулась дискусія
з питань модернізації існуючої структури кате
горій та щоквартальних членських внесків до
НАКСУ. За результатами обговорення було
зменшено кількість категорій кредитних спілок
— членів НАКСУ з 6 до 5 та затверджено дещо
змінену шкалу членських внесків. Також було
затверджено бюджет НАКСУ на 2012 рік.

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ
СЛУХАННЯ "УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ
МІЖНАРОДНОГО РОКУ
КООПЕРАТИВІВ"
Як відомо, Організація Об’єднаних Націй
оголосила 2012 рік Міжнародним роком
кооперативів.
З ініціативи Союзу сільськогосподарських обс
луговуючих кооперативів України та Київської ре
гіональної спілки споживчої кооперації за підтрим
ки Асоціації фермерів та приватних землевласни
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ків та Проекту агентства США з міжнародного роз
витку «АгроІнвест» 15 грудня 2011 року пройшли
ІІ Всеукраїнські громадські слухання «Україна на
передодні Міжнародного року кооперативів». Гос
подарем події виступив Київський інститут бізнесу
і права, який того дня прийняв близько 150 учасни
ків з усієї України.
На громадських слуханнях були присутні де

№5-6(39-40)вересень-рдень2011р.
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путати Верховної Ради України, представники
Кабінету Міністрів, Міністерства аграрної полі
тики, представники міжнародних проектів, які
працюють перш за все з сільгоспвиробниками, у
т.ч. Проекту «АгроІнвест», численні представ
ники засобів масової інформації.
На даному загальнонаціональному заході були
представлені три гілки кооперації України: кредит
ної, сільськогосподарської та споживчої. В засідан
ні взяли участь представники кредитних спілок —
членів НАКСУ, ВАКС та Укоопспілки.
Після коротких привітань господарів заходу
з доповідями про стан сільськогосподарської ко
операції в Україні виступив Голова Союзу сіль
ськогосподарських обслуговуючих кооперати
вів І. Ф. Томич та про історію та стан сучасної
кредитної кооперації в Україні — Президент
НАКСУ Петро Козинець.
У своїй доповіді Петро Миколайович зробив ко
роткий екскурс в історію кредитної кооперації і де
тально зупинився на сьогоднішньому стані кредит
них спілок України. Він, зокрема, зазначив, що, нез
важаючи на складність економічного становища та
штучні перепони з боку деяких можновладців, абсо
лютна більшість із 600 діючих кредитних спілок ус
пішно працюють, виконують всі зобов’язання, не
припиняли кредитування в найскладніші часи.
Більше половини з них демонструють позитивну
динаміку росту. Подальшому росту і розвитку руху
кредитних спілок України НАКСУ мають сприяти
термінове прийняття необхідних змін в законодавс
тві щодо розвитку кредитних спілок, цивілізоване
виведення з ринку неплатоспроможних кредитних
спілок з максимальним врахуванням інтересів
вкладників і правових наслідків для їх керівництва,
де були допущені зловживання, забезпечення під
тримки подальшого розвитку кредитної кооперації
з боку держави, кардинальний перегляд системи
державного регулювання діяльності кредитних спі
лок та значне поліпшення взаємодії між кредитною,
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сільськогосподарською та споживчою кооперацією,
і перш за все, на регіональному рівні.
Хід засідання продовжили виступи представни
ків влади та кооператорів з багатьох регіонів Укра
їни. Серед інших виступаючих, Євген Дзюба, голо
ва спостережної ради кредитної спілки «Сватова
Лучка», зокрема, розповів про стан кредитної коо
перації на Луганщині, зупинившись на необхіднос
ті тісної співпраці всіх гілок кооперації.
Цей захід можна вважати своєрідним стартом
Міжнародного року кооперативів в Україні. У допо
відях усіх виступаючих зазначалось, що це є добра
нагода звернутись до держави повернутись лицем
до кооперації, яка здатна серйозно вплинути як на
розвиток економіки, так і на добробут кожної укра
їнської родини. Особливе значення це може мати
для села: було відзначено, що останніми роками прі
оритетність розвитку сільської кооперації значно
зменшилась. Представники державної влади, при
сутні на слуханнях, завірили учасників заходу у то
му, що держава сприятиме розвитку кооперації. То
му підтвердження і цитата з виступу Президента Ук
раїни В. Януковича на урочистому зібранні з нагоди
Дня працівників сільського господарства у листопа
ді цього року: «Новий кооперативний рух на селі
має стати важливим фундаментом структурної пе
ребудови сільського господарства. Розвиток коопе
рації дозволить підвищити дохідність виробництва,
позбутися засилля посередників, зміцнити бюджет
та можливості кожної родини на селі».
У ході спілкування представники НАКСУ озна
йомилися з діяльністю Київського інституту бізне
су і права, обговорили можливі шляхи співпраці.
Під час підведення підсумків особливо було
наголошено на необхідності більш тісної спів
праці всіх гілок кооперації в Україні на загаль
нодержавному та регіональному рівні, у тому
числі для сприяння лобістським зусиллям, та
прийнято відповідну резолюцію.
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