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Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні 16.10.2018 (протокол № 100) 

розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо діяльності кредитних спілок (реєстр. № 9078 від 

13.09.2018), внесений народними депутатами України Довбенком М.В., 

Рибалкою С.В., Поляковим М.А., Лавриком О.В., Різаненком П.О.,   

Демчаком Р.Є., Клімовим Л.М., Жолобецьким О.О. Лопушанським А.Я., 

Матвієнком А.С. та Мартиняком С.В.  

Законопроект покликаний забезпечити єдине розуміння підходів до 

принципів діяльності кредитної спілки, удосконалення і розширення 

напрямів її господарської діяльності, забезпечення прозорості та 

стабільності ринку взаємного кредитування. 

Метою законопроекту є забезпечення гармонізації нормативно-

правових актів, запровадження єдиних термінів та понять, підвищення 

якості державного регулювання діяльності кредитних спілок шляхом 

внесення системних змін до Закону України «Про кредитні спілки». 

Проектом Закону передбачено, що членами кредитної спілки, 

створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, 

фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом 

первинних або місцевих, релігійні організації, об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, за умови, що вони мають місцезнаходження в 

межах адміністративно-територіальної одиниці(-ь), проживання на території 

якої є ознакою членства фізичних осіб в кредитній спілці. 

Це дозволить вищезазначеним юридичним особам та організаціям 

бути членами кредитних спілок, що у свою чергу, має на меті розширити їм 

доступ до кредитних ресурсів з подальшим їх спрямуванням на розвиток 

малого підприємництва, фермерства, самоорганізації міських та сільських 

громад. 

Законопроектом удосконалюються принципи діяльності кредитної 

спілки, розширюються та систематизуються послуги, що можуть надаватися 

кредитною спілкою, уточнюються питання створення та припинення 

кредитної спілки, перелік органів управління в кредитній спілці, їх 
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повноваження та взаємодія. 

Законопроектом передбачений механізм ліквідації кредитної спілки, 

віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії 

проблемних та неплатоспроможних. 

З метою захисту прав і законних інтересів вкладників кредитних 

спілок та зміцнення довіри до кредитної кооперації України законопроектом 

передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних 

спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, з огляду на те, 

що механізм та умови взаємодії учасників із Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб визначається Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються 

гарантування відтерміновані до прийняття змін до цього Закону, які 

врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.  

Участь кредитних спілок у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

забезпечить функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб – 

членів кредитних спілок згідно Директив Європейського Союзу та 

виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку. 

Особливості участі кредитних спілок в системі гарантування вкладів 

фізичних осіб мають визначатися Законом України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб».  

Передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу 

всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус 

саморегулівних організацій кредитних спілок – членів асоціації. 

Також законопроектом пропонується внесення змін до деяких 

нормативно–правових актів, зокрема, до Господарського кодексу України,  

Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з метою 

забезпечення гармонізації нормативно-правових актів, запровадження 

єдиних термінів та понять. 

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить: 

надання доступу до фінансових послуг більш широких верств 

населення, малого бізнесу, особливо в сільській місцевості, що забезпечить 

створення нових робочих місць, підвищить надходження до бюджетів усіх 

рівнів; 

підвищення ефективності державного регулювання діяльності 

кредитних спілок та зниження витрат Державного бюджету на заходи 

регулювання ринку кредитної кооперації, шляхом створення та 

функціонування СРО; 

захист майнових прав членів кредитних спілок через надання 

можливості створення систем фінансового оздоровлення кредитних спілок 

та гарантування внесків (вкладів) їх членів; 
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зниження ризиків учасників системи кредитної кооперації та 

підвищення загального рівня довіри членів кредитних спілок-вкладників до 

кредитних спілок, що є головною передумовою мобілізації необхідних 

довгострокових ресурсів для забезпечення сталого економічного розвитку, 

високого рівня життя та соціального захисту найбільш вразливих верств 

населення України; 

підвищення ефективності, оперативності та прозорості здійснення 

нагляду за проблемними кредитними спілками та процедури виведення 

неплатоспроможних кредитних спілок з ринку відповідно до найкращої 

світової практики та досвіду; 

мінімізацію впливу негативних зовнішніх явищ та факторів на 

систему кредитної кооперації, які можуть виникнути у майбутньому, та 

підвищення її здатності протистояти системним ризикам. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-629/9078(214166) від 16.10.2018 

висловило зауваження до поданого законопроекту.  

Кабінет Міністрів України підтримує прийняття законопроекту за 

основу.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, підтримує прийняття законопроекту за основу. 

Національний банк України в цілому підтримує реформування 

галузі та висловлює зауваження та пропозиції до законопроекту. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

кредитних спілок (реєстр. № 9078 від 13.09.2018), внесений народними 

депутатами України Довбенком М.В., Рибалкою С.В., Поляковим М.А., 

Лавриком О.В., Різаненком П.О., Демчаком Р.Є., Клімовим Л.М., 

Жолобецьким О.О. Лопушанським А.Я., Матвієнком А.С. та        

Мартиняком С.В., прийняти за основу; 

2) доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності – народного депутата України Довбенка М.В.; 

3) звернутися до Голови Верховної Ради України з листом щодо 

розгляду законопроекту у день розгляду Верховною Радою України у 

другому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України 

на 2019 рік (реєстр. № 9000). 

 

Перший заступник 

Голови Комітету        М.В. Довбенко  


