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Роздiл I. Загальнi положення
1.
Найменування Кредитної Спiлки та її мiсцезнаходження
1.1. Кредитна Спiлка заснована i дiє на пiдставi рiшення установчих зборiв
(Протокол N 1 вiд 17 червня 2020 року ), на пiдставi Конституцiї України,
Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг","Про кредитнi спiлки", "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму
та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнших законiв
України та виданих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.
1.2. Найменування Кредитної Спiлки:
українською мовою повне: Кредитна Спiлка “Фінансова компанія
“Консолідація”
українською мовою скорочене: КС “ФК ”Консолідація”
1.3. Мiсцезнаходженням (юридичною адресою) Кредитної Спiлки є:
Україна, 01033, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 36, офіс 7.
2. Мета створення i завдання Кредитної Спiлки
2.1. Кредитна Спiлка “Фінансова компанія ”Консолідація” (далi - кредитна
спiлка) - неприбуткова органiзацiя заснована фiзичними особами на
кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членiв у взаємному
кредитуваннi та наданнi фiнансових послуг за рахунок об'єднаних грошових
внескiв членiв кредитної спiлки.
2.2. Завдання кредитної спiлки полягає у задоволеннi потреб її членiв у
взаємному кредитуваннi та наданнi фiнансових послуг шляхом здiйснення
дiяльностi, передбаченої пiдроздiлом 5 цього Статуту.
3. Принципи дiяльностi Кредитної Спiлки
3.1. Дiяльнiсть кредитної спiлки грунтується на таких основних принципах:
1) добровiльнiсть вступу та свобода виходу з кредитної спiлки;
2) рiвноправнiсть членiв кредитної спiлки;
3) самоврядування;
4) гласнiсть.
4. Юридичний статус Кредитної Спiлки
4.1. Кредитна спiлка є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi
рахунки,якi вiдкриває i використовує згiдно iз законодавством у самостiйно
обраних банкiвських установах, а також може мати печатки та бланки, власну
символiку.
4.2. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної
реєстрацiї вiдповiдно до закону.
4.3. Кредитна спiлка може укладати вiд свого iменi договори та iншi угоди, якi
не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майновi
та немайновi права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства України та
укладених кредитною спiлкою угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах,
2

отримувати лiцензiї вiдповiдно до закону.
4.4. Кредитна спiлка може бути учасником однiєї об'єднаної кредитної спiлки.
4.5. Кредитна спiлка не може бути засновником, спiвзасновником або
учасником суб'єкта (суб'єктiв) пiдприємницької дiяльностi, крiм:
1) мiсцевого кооперативного банку, як на територiї України, так i за її
межами;
2) юридичної особи, що здiйснює збiр, оброблення, зберiгання, захист
та використання iнформацiї про юридичну або фiзичну особу щодо виконання
нею кредитного правочину (бюро кредитних iсторiй).
4.6. Кредитна спiлка може бути членом об'єднань кредитних спiлок у
випадках, передбачених законодавством України.
4.7. Кредитна спiлка дiє на основi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за
наслiдки своєї дiяльностi та виконання зобов'язань перед своїми членами,
партнерами, державним та мiсцевими бюджетами.
4.8. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями у межах
вартостi майна, яке належить їй на правi власностi.
4.9. Кредитна спiлка в повному обсязi виконує роботи з мобiлiзацiйної
пiдготовки вiдповiдно до Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та
мобiлiзацiю", забезпечення протипожежної безпеки згiдно iз Кодексом
цивiльного захисту України тощо.
5.
Дiяльнiсть Кредитної Спiлки
5.1. Для досягнення мети, зазначеної у пiдроздiлi 2 цього Статуту, кредитна
спiлка:
а) приймає вступнi та обов'язковi пайовi та iншi внески вiд членiв
кредитної спiлки;
б) надає кредити своїм членам на умовах їх платностi, строковостi та
забезпеченостi в готiвковiй та безготiвковiй формi. Отримувати кредити вiд
iменi членiв кредитної спiлки можуть також фермерськi господарства та
приватнi пiдприємства, якi знаходяться у їх власностi. Розмiр кредиту, наданого
одному члену кредитної спiлки, не може перевищувати 20 вiдсоткiв вiд
капiталу кредитної спiлки;
в) залучає на договiрних умовах внески (вклади) своїх членiв на
депозитнi рахунки як у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi. Зобов'язання
кредитної спiлки перед одним своїм членом не можуть бути бiльше 10 вiдсоткiв
вiд загальних зобов'язань кредитної спiлки;
г) виступає поручителем виконання членом кредитної спiлки
зобов'язань перед третiми особами;
) у разi участi в об'єднанiй кредитнiй спiлцi сплачує вступнi, пайовi та
iншi внески до об'єднаної кредитної спiлки;
д) розмiщує тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в
установах банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян,
об'єднанiй кредитнiй спiлцi, а також придбаває державнi цiннi папери, перелiк
яких установлюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi -Уповноважений орган), та
паї кооперативних банкiв;
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є) залучає на договiрних умовах кредити банкiв, кредити об'єднаної
кредитної спiлки, кошти iнших установ та органiзацiй виключно для надання
кредитiв своїм членам, якщо iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого
органу. Загальна сума залучених коштiв, у тому числi кредитiв, не може
перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi загальних зобов'язань та капiталу кредитної
спiлки на момент залучення;
ж) надає кредити iншим кредитним спiлкам, якщо iнше не встановлено
рiшенням Уповноваженого органу;
з) виступає членом платiжних систем;
i) оплачує за дорученням своїх членiв вартiсть товарiв, робiт i послуг у
межах наданого їм кредиту;
к) провадить благодiйну дiяльнiсть за рахунок коштiв спецiально
створених для цього фондiв.
Провадження кредитною спiлкою iншої дiяльностi, крiм передбаченої
цим Статутом, не допускається.
5.2. Кредитна спiлка набуває статусу фiнансової установи пiсля внесення
запису про неї до Державного реєстру фiнансових установ.
5.3. У випадках, передбачених законодавством, кредитна спiлка має право на
здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг лише пiсля отримання
вiдповiдних лiцензiй.
6.
Ознака членства у Кредитнiй Спiлцi
6.1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, що об’єднані однією ознакою – є членами громадських
організацій козацтва.
Роздiл II. Управлiння Кредитною Спiлкою
7. Органи управлiння Кредитної Спiлки
7.1. Органами управлiння кредитної спiлки є загальнi збори членiв кредитної
спiлки, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя, кредитний комiтет та правлiння.
У випадку прийняття вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом, функцiї
органiв управлiння кредитної спiлки виконує тимчасова адмiнiстрацiя, що
призначається i дiє згiдно з законодавством. Рiшенням загальних зборiв членiв
кредитної спiлки можуть бути створенi й iншi органи управлiння.
7.2. Член органу управлiння або працiвник кредитної спiлки не може брати
участь у пiдготовцi та прийняттi рiшення щодо прийняття кредитною спiлкою
будь-якого зобов'язання на їх користь.
7.3. Член органу управлiння або працiвник кредитної спiлки не може брати
участь у пiдготовцi та прийняттi рiшення на користь установи або
пiдприємства, в якому вони, їх близькi родичi або пiдприємство, яким вони
володiють, мають дiловий iнтерес.
7.4. Член органу управлiння кредитної спiлки не може укладати договори
щодо надання цiй кредитнiй спiлцi професiйних послуг (робiт), якщо загальнi
збори членiв кредитної спiлки не нададуть попередньої згоди на укладення
такого договору. Особа, яка є членом органу управлiння або працiвником
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кредитної спiлки, може укладати договори з кредитною спiлкою щодо надання
такiй особi вiдповiдних фiнансових послуг на умовах, що не вiдрiзняються вiд
звичайних.
8. Загальнi збори членiв Кредитної Спiлки
8.1. Вищим органом управлiння кредитної спiлки є загальнi збори її членiв.
8.2. Загальнi збори як вищий орган управлiння кредитної спiлки мають право
приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi кредитної спiлки , у тому
числi i з тих, що переданi загальними зборами до компетенцiї спостережної
ради або правлiння.
8.3. До компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки належить:
1) затвердження Статуту кредитної спiлки, внесення до нього змiн i
доповнень;
2) визначення кiлькiсного складу та строку повноважень осiб, якi входять
до складу ревiзiйної комiсiї;
3) обрання та вiдкликання осiб, якi входять до складу спостережної ради,
ревiзiйної комiсiї;
4) затвердження рiчних результатiв дiяльностi кредитної спiлки, звiтiв
спостережної ради (звiтує Голова спостережної ради) , правлiння та кредитного
комiтету i висновкiв ревiзiйної комiсiї. Рiчний звiт про результати дiяльностi
кредитної спiлки затверджується загальними зборами лише за наявностi
висновку ревiзiйної комiсiї;
5) прийняття рiшення про збiльшення пайового капiталу кредитної
спiлки шляхом збiльшення розмiру обов'язкового пайового внеску або внесення
додаткових пайових внескiв;
6) затвердження положень про спостережну раду, ревiзiйну комiсiю,
кредитний комiтет та правлiння;
7) прийняття рiшення про створення iнших органiв управлiння, крiм
спостережної ради, ревiзiйної комiсiї, кредитного комiтету та правлiння;
8) прийняття рiшення про припинення дiяльностi або реорганiзацiї
кредитної спiлки;
9) виключення члена кредитної спiлки у разi порушення ним статуту;
10) розгляд аудиторського висновку;
11) надання попередньої згоди на укладення членом спостережної ради,
ревiзiйної комiсiї,кредитного комiтету, правлiння кредитної спiлки договорiв
щодо надання кредитнiй спiлцi професiйних послуг (робiт);
12) про набуття членства в мiсцевому кооперативному банку;
13) прийняття рiшення про порядок розподiлу доходу та покриття збиткiв
кредитної спiлки;
14) розподiлення нерозподiленого доходу кредитної спiлки;
15) прийняття рiшення про визначення перiодичностi внесення та розмiру
обов'язкових членських внескiв до резервного капiталу, обов'язкових цiльових
внескiв членiв кредитної спiлки у додатковий капiтал;
16) прийняття рiшень про порядок створення резервiв та фондiв кредитної
спiлки вiдповiдно до нормативно-правових актiв Уповноваженого органу;
17) визначення аудитора кредитної спiлки.
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18) прийняття рiшення про змiну та / або виключення (в том числi
примусове) засновникiв iз складу засновникiв;
Повноваження передбаченi пiдпунктами 1)-15) пункту 8.3. цього Статуту
становлять виключну компетенцiю загальних зборiв членiв кредитної спiлки та
не можуть бути делегованi iншим органам управлiння.
8.4. Повiдомлення про скликання чергових загальних зборiв членiв кредитної
спiлки повинно бути зроблене не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до
скликання зборiв iз зазначенням часу й мiсця їх проведення та порядку денного
шляхом надсилання письмового запрошення звичайним листом кожному члену
кредитної спiлки за мiсцем його проживання або вручення такого письмового
запрошення особисто члену кредитної спiлки пiд пiдпис. Днем здiйснення
повiдомлення вважається день надiслання запрошення поштою або день
вручення запрошення особисто члену кредитної спiлки. До запрошення
додаються письмовий рiчний звiт про дiяльнiсть органiв управлiння кредитної
спiлки та її рiчний фiнансовий звiт.
8.5. Повiдомлення про скликання чергових загальних зборiв повинно бути
опублiковано не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до скликання зборiв у
визначених Уповноваженим органом засобах масової iнформацiї, в яких
публiкуються данi про державну реєстрацiю кредитної спiлки.
8.6. Робочими органами загальних зборiв є Органiзацiйний комiтет, Мандатна
комiсiя, Лiчильна комiсiя та Президiя.
Вказанi органи мають складатися з непарної кiлькостi осiб.
До повноважень Органiзацiйного комiтету входить виконання
господарсько-розпорядчих функцiй, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням
загальних зборiв.
До повноважень Мандатної комiсiї входить реєстрацiя членiв кредитної
спiлки та їх представникiв, якi прибули для участi в загальних зборах,
визначення наявностi чи вiдсутностi кворуму, необхiдного для визнання
загальних зборiв правомочними.
До повноважень Лiчильної комiсiї входить органiзацiї процедури
голосування на загальних зборах та пiдрахунку голосiв.
До повноважень Президiї зборiв входить ведення загальних зборiв членiв
кредитної спiлки.
Повноваження Мандатної комiсiї можуть бути покладенi на Органiзацiйний
комiтет за вiдповiдним рiшенням спостережної ради.
Повноваження Лiчильної комiсiї можуть бути покладнi на Президiю зборiв
за вiдповiдним рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки.
Члени Органiзацiйного комiтету та Мандатної комiсiй призначаються та
звiльняються за рiшенням органу, який прийняв рiшення про скликання
загальних зборiв. Члени Лiчильної комiсiї обираються загальними зборами
членiв кредитної спiлки.
8.7. Порядок денний:
1) чергових загальних зборiв членiв кредитної спiлки затверджується
спостережною радою кредитної спiлки;
2) позачергових загальних зборiв членiв кредитної спiлки затверджується
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рiшенням органу управлiння кредитної спiлки або групою членiв кредитної
спiлки, що iнiцiювали скликання позачергових загальних зборiв.
8.8. Разом iз затвердженням порядку денного визначається порядок
голосування на загальних зборах членiв кредитної спiлки, який може бути
змiнений загальними зборами членiв кредитної спiлки.
8.9. Кожен член кредитної спiлки може запропонувати включення додаткових
питань (частин питань) до порядку денного, а також висунути кандидатiв для
обрання до складу органiв управлiння кредитної спiлки.
8.10. Порядок внесення змiн до порядку денного загальних зборiв кредитної
спiлки, який надсилався членам кредитної спiлки, здiйснюється за такими
правилами:
- члени кредитної спiлки/органи управлiння мають право подавати в
письмовiй формi органу, який прийняв рiшення про скликання загальних зборiв
кредитної спiлки, свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв, який
був їм вручений/надiсланий, не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до
проведення загальних зборiв;
- орган, який прийняв рiшення про скликання загальних зборiв, у строк не
пiзнiше нiж за 5 календарних днiв до проведення загальних зборiв приймає
рiшення про включення (не включення) до порядку денного загальних зборiв
питань, запропонованих членами кредитної спiлки/органами управлiння;
- пропозицiї, внесенi бiльш як 20 вiдсотками членiв кредитної спiлки чи
ревiзiйною комiсiєю, скарги членiв кредитної спiлки, поданi у зв'язку з їх
виключенням iз членiв кредитної спiлки, включаються до порядку денного
обов'язково;
- не пiдлягають включенню до порядку денного загальних зборiв пропозицiї
члена (членiв) кредитної спiлки/органу управлiння про припинення дiяльностi
кредитної спiлки пiсля надсилання/вручення порядку денного членам кредитної
спiлки;
- всi пропозицiї, якi подавались до порядку денного, повиннi бути доведенi до
вiдома загальних зборiв членiв кредитної спiлки перед затвердженням порядку
денного загальними зборами.
Остаточна редакцiя порядку денного затверджується загальними зборами
членiв кредитної спiлки.
8.11. Загальнi збори проводяться в межах населеного пункту за
мiсцезнаходженням Спiлки.
8.12. Загальнi збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не
менш як 50 вiд-соткiв членiв кредитної спiлки особисто або за дорученням
(довiренiстю) iншим членам кредитної спiлки, виходячи з їх кiлькостi на день
проведення загальних зборiв .
Для пiдтвердження правомочностi загальних зборiв членiв кредитної
спiлки Мандатною комiсiєю складається реєстр членiв кредитної спiлки,
представлених особисто або за дорученням.
8.13. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки про припинення
дiяльностi кредитної спiлки вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менш як 75 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на
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загальних зборах. З iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю
голосiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах.
8.14. Голосування на загальних зборах вiдбувається за принципом - один член
кредитної спiлки, присутнiй на зборах, має один голос. За рiшенням загальних
зборiв, голосування може бути таємним або вiдкритим, бюлетенями або
шляхом пiдняття рук.
У випадку прийняття рiшення про таємне голосування кожному
присутньому члену спiлки, вiдповiдно до списку зареєстрованих, який ведеться
уповноваженими працiвниками спiлки до початку зборiв, видається бюлетень
для голосування. Вiдповiдальною за пiдготовку бюлетенiв є лiчильна комiсiя.
Доручення (довiреностi), виданi членам кредитної спiлки для
представництва на загальних зборах, не враховуються при голосуваннi на
загальних зборах.
8.15. Загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються спостережною радою
не рiдше нiж один раз на рiк, але не пiзнiше, нiж до 01 червня року, наступного
за звiтним.
8.16. Позачерговi загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються
спостережною радою кредитної спiлки з власної iнiцiативи у будь-якому
випадку, якщо цього потребують iнтереси кредитної спiлки, а також на вимогу
ревiзiйної комiсiї або не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, а також
за рiшенням уповноваженого органу в установленому порядку. Якщо протягом
20 календарних днiв iз дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада
кредитної спiлки не виконує зазначену вимогу та не зробить повiдомлення
членам про скликання позачергових загальних зборiв, ревiзiйна комiсiя або
члени кредитної спiлки вправi самi скликати позачерговi загальнi збори.
8.17. Повiдомлення про позачерговi загальнi збори має бути зроблено в строк,
встановлений у п.8.4 цього Статуту. У разi скликання позачергових загальних
зборiв разом iз повiдомленням членам надсилаються матерiали, якi мають
вiдношення до причин скликання таких зборiв.
8.18. Рiшення загальних зборiв оформлюється протоколом, який оформляється
в строк не пiзнiше 3-х календарних днiв з дня проведення загальних зборiв,
пiдписується головою та секретарем зборiв. На вимогу членiв кредитної спiлки
їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також засвiдченi
головою правлiння кредитної спiлки витяги з протоколiв.
9. Спостережна рада Кредитної Спiлки
9.1. Спостережна рада є органом управлiння кредитної спiлки , яка здiйснює
захист прав її членiв, а також представляє iнтереси членiв кредитної спiлки в
перiод мiж загальними зборами.Спостережна рада кредитної спiлки пiдзвiтна
загальним зборам членiв кредитної спiлки i в межах компе-тенцiї, визначеної
Законом України "Про кредитнi спiлки" та цим Статутом, контролює й регулює
дiяльнiсть правлiння та кредитного комiтету.
9.2. До компетенцiї спостережної ради кредитної спiлки належить:
1) затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених
Законом України "Про кредитнi спiлки" та Статутом кредитної спiлки, членам
кредитної спiлки;
8

2) встановлення видiв кредитiв, що надаються кредитною спiлкою;
3) затвердження рiшень кредитного комiтету про надання кредиту у
випадках, передбачених вiдповiдним положенням кредитної спiлки;
4) визначення порядку прийняття рiшень про придбання та продаж майна
кредитної спiлки, використання тимчасово вiльних коштiв;
5) затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спiлки
6) затвердження положення про структурнi пiдроздiли кредитної спiлки;
7) призначення голови та членiв правлiння, а також членiв кредитного
комiтету (у складi не менше трьох осiб), а також звiльнення цих осiб;
8) визначення квалiфiкацiйних вимог до членiв кредитного комiтету,
працiвникiв кредитної спiлки та залучених на договiрних умовах експертiв
згiдно з законодавством України та Статутом кредитної спiлки;
9) прийняття рiшення про вступ кредитної спiлки до асоцiацiї кредитних
спiлок та/або об'єднаної кредитної спiлки i вихiд з таких асоцiацiй та/або
об'єднаної кредитної спiлки;
10) скликання чергових та позачергових загальних зборiв членiв кредитної
спiлки у строки, передбаченi статутом, у тому числi i з власної iнiцiативи,
робить повiдомлення членам кредитної спiлки про скликання позачергових
загальних зборiв;
11) прийняття рiшення про делегування частини належних спостережнiй
радi повноважень до компетенцiї правлiння, крiм тих, що вiднесенi Статутом
кредитної спiлки до виключної компетенцiї спостережної ради;
12) виконання функцiй лiквiдацiйної комiсiї у разi покладення таких
повноважень на спостережну раду загальними зборами членiв кредитної спiлки;
13) прийняття рiшень про проведення позапланової перевiрки результатiв
фiнансово-господар-ської дiяльностi кредитної спiлки ревiзiйною комiсiєю , а
також заслуховування (розгляд) доповiдей ревiзiйної комiсiї про результати
проведених планових та позапланових перевiрок;
14) надання погодження ревiзiйнiй комiсiї на залучення на договiрних
засадах до проведення перевiрок зовнiшнiх експертiв з числа осiб, якi не
перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою;
15) прийняття рiшення про використання капiталу на покриття збиткiв
кредитної спiлки в порядку, визначеному законодавством та рiшенням
загальних зборiв членiв кредитної спiлки;
16) визначення розмiру винагороди членам кредитного комiтету, що не є
членами спостережної ради або правлiння кредитної спiлки, за роботу в
кредитному комiтетi залежно вiд обсягу роботи та квалiфiкацiї члена комiтету;
17) прийняття рiшення про утворення фiлiї (вiддiлення) кредитної спiлки
iз затвердженням По-ложення про фiлiю (вiддiлення);
18) прийняття рiшення про вчинення кредитною спiлкою правочину, щодо
якого є заiнтере-сованiсть члена спостережної ради кредитної спiли;
19) вирiшення питань про прийняття нових членiв до кредитної спiлки та
припинення членства у кредитнiй спiлцi (крiм випадкiв припинення членства у
зв'язку з виключенням члена за рiшенням загальних зборiв у разi порушення
ним цього Статуту);
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20) утворення в складi спостережної ради структурного пiдроздiлу або
визначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту
(контролю) та затвердження його (її) звiтiв.
21) прийняття вiдповiдного рiшення про спрямування добровiльних
додаткових пайових внескiв члена кредитної пiлки на погашення кредиту та
процентiв за його користування або на поповнення внеску (вкладу) члена
кредитної спiлки на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної
спiлки за умови дотримання кредитною спiлкою нормативу достатностi
капiталу.
22) прийняття рiшення про поповнення додаткового пайового внеску
члена кредитної спiлки сумою процентiв, нарахованих на внесок (вклад) члена
кредитної спiлки на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної
спiлки.
Спостережна рада вирiшує й iншi питання дiяльностi кредитної спiлки, за
винятком тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв членiв.
Повноваження передбаченi пiдпунктами 1) -18) пункту 9.2 цього Статуту
становлять виключну компетенцiю спостережної ради та не можуть бути
делегованi iншим органам управлiння кредитної спiлки.
9.3. Спостережна рада кредитної спiлки обирається загальними зборами чл
енiв кредитної спiлки у кiлькiсному складi, що визначається рiшенням
загальних зборiв, але не менш як п'ять осiб. Строк повноважень членiв
спостережної ради визначається загальними зборами членiв кредитної спiлки,
але не бiльш нiж п'ять рокiв. У разi неправомочностi загальних зборiв або
неспроможностi обрати новий склад спостережної ради, старий склад виконує
свої обов'язки до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або
переобрання спостережної ради.
Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не
можуть бути особи, якi перебувають у трудових вiдносинах iз кредитною
спiлкою.
9.4. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є засiдання, що
скликаються не рiдше одного разу на квартал. Позачерговi засiдання
спостережної ради можуть скликатися:
1) за наполяганням не менше половини членiв спостережної ради Спiлки;
2) за зверненням правлiння Спiлки;
9.5. Рiшення спостережної ради приймаютться простою бiльшiстю голосiв
членiв спостережної ради, якi беруть участь у її засiданнi та оформляються
протоколом.
9.6. Рiшення спостережної ради кредитної спiлки оформляється протоколом,
який пiдписується головою спостережної ради не пiзнiше трьох робочих днiв
пiсля пiсля їх проведення. Протоколи є обов'язковими для зберiгання
вiдповiдно до законодавства України. Вiдповiдальним за зберiгання протоколiв
є голова правлiння кредитної спiлки.
На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення
протоколи, а також засвiдченi головою правлiння кредитної спiлки витяги з
протоколiв.
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9.7. Спостережну раду кредитної спiлки очолює голова, який обирається в
порядку,визначеному в Положеннi про спостережну раду.
Голова спостережної ради органiзує роботу спостережної ради кредитної
спiлки, головує на її засiданнях та звiтує про роботу спостережної ради на
загальних зборах членiв кредитної спiлки.
Голова спостережної ради кредитної спiлки несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на спостережну раду завдань.
Заступник голови спостережної ради виконує обов'язки та несе
вiдповiдальнiсть голови спостережної ради у разi непрацездатностi або
вiдсутностi останнього.
9.8. Особливостi статусу та дiяльностi спостережної ради кредитної спiлки
визначається Поло-женням про спостережну раду.
10. Правлiння Кредитної Спiлки
10.1. Правлiння кредитної спiлки є виконавчим органом, який здiйснює
керiвництво її поточною дiяльнiстю. Правлiння складається з осiб, якi
знаходяться в трудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.
10.2. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi кредитної спiлки, крiм тих, що
належать до компетенцiї загальних зборiв, спостережної ради та кредитного
комiтету. Спостережна рада може прийняти рiшення про делегування частини
належних їй повноважень до компетенцiї правлiння, крiм тих, що вiднесенi цим
Статутом до її виключної компетенцiї.
10.3. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i спостережнiй радi кредитної
спiлки та органiзує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi кредитної
спiлки в межах, передбачених Законом України "Про кредитнi спiлки" i цим
Статутом.
10.4. Роботою правлiння керує голова правлiння, який призначається
спостережною радою.
Голова правлiння кредитної спiлки:
1) без доручення представляє iнтереси кредитної спiлки та дiє вiд її iменi;
2) представляє кредитну спiлку в її вiдносинах iз державою, iншими
юридичними та фiзичними особами;
3) укладає договори та вчиняє iншi правочини вiд iменi кредитної спiлки,
пiдписує доручення на провадження дiй вiд iменi кредитної спiлки;
4) розпоряджається майном кредитної спiлки в порядку та в межах,
визначених спостережною радою;
5) готує подання спостережнiй радi на призначення та звiльнення членiв
правлiння кредитної спiлки, призначає на посади та звiльняє з посад
працiвникiв кредитної спiлки, а також працiвника, вiдповiдального за
проведення фiнансового монiторингу, застосовує до них заходи заохочення та
стягнення вiдповiдно до законодавства, вживає заходiв щодо пiдготовки та
пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кредитної спiлки;
6) вирiшує iншi питання дiяльностi кредитної спiлки вiдповiдно до цього
Статуту та законодавства України.
Голова правлiння кредитної спiлки є членом кредитного комiтету за
посадою. Голова правлiння кредитної спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть
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за виконання покладених на правлiння завдань.
10.5. Заступник голови правлiння призначається спостережною радою за
поданням голови правлiння та виконує обов"язки i несе вiдповiдальнiсть голови
правлiння, у разi непрацездатностi або вiдсутностi останнього.
10.6. Секретар правлiння несе вiдповiдальнiсть за ведення протоколiв засiдань
правлiння, їх належне зберiгання та за виконання iнших обов"язкiв,
передбачених для нього правлiнням.
10.7. Особливостi статусу та дiяльностi правлiння кредитної спiлки
визначається Положенням про правлiння.
11. Кредитний комiтет Кредитної Спiлки
11.1. Кредитний комiтет кредитної спiлки є спецiальним органом,
вiдповiдальним заорганiзацiю кредитної дiяльностi.
Кредитний комiтет призначається спостережною радою та пiдзвiтний
загальним зборам членiв кредитної спiлки та спостережнiй радi i несе перед
ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть кредитної дiяльностi.
11.2. Кредитний комiтет призначається спостережною радою у складi не менше
трьохосiб за умови обов'язкової участi в ньому голови правлiння .
Кредитний комiтет призначається строком на п'ять рокiв.
Порядок призначення кредитного комiтету, строк повноважень та порядок його
дiяльностi визначається положенням про кредитний комiтет, яке
затверджується загальними зборами.
11.3. Членами кредитного комiтету можуть бути члени спостережної ради,
члени правлiння та iншi особи. Членам кредитного комiтету, що не є членами
спостережної ради або правлiння кредитної спiлки, за роботу в кредитному
комiтетi може передбачатися винагорода, розмiр якої визначається
спостережною радою залежно вiд обсягу роботи та квалiфiкацiї члена комiтету.
При прийняттi рiшення про надання кредиту члену кредитної спiлки, якого
призначено членом кредитного комiтету, такий член кредитного комiтету не
може брати участь у прийняттi цього рiшення.
11.4. До компетенцiї кредитного комiтету належать:
1) розгляд заяв членiв кредитної спiлки про надання кредитiв i прийняття
рiшень iз цих питань;
2) здiйснення контролю за якiстю кредитного портфеля;
3) вирiшення iнших питань, пов'язаних з кредитною дiяльнiстю,
визначається положенням про кредитний комiтет.
11.5. Особливостi статусу та дiяльностi кредитного комiтету кредитної спiлки
визначається Положенням про кредитний комiтет, що затверджується
загальними зборами.
12. Ревiзiйна комiсiя Кредитної Спiлки
12.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю кредитної спiлки
здiйснює ревiзiйна комiсiя. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна й вiдповiдальна перед
загальними зборами членiв кредитної спiлки.
12.2. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки
у кiлькiсному складi,що визначається рiшенням загальних зборiв, але не менше
трьох осiб, якi працюють на громадських засадах. Строк повноважень членiв
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ревiзiйної комiсiї визначається загальними зборами членiв кредитної спiлки,
але не бiльш нiж п'ять рокiв. Порядок обрання ревiзiйної комiсiї визначається
Положенням про ревiзiйну комiсiю.
До складу ревiзiйної комiсiї не можуть входити члени спостережної ради,
правлiння, кредитного комiтету та особи, якi перебувають iз кредитною
спiлкою у трудових вiдносинах.
12.3. Члени ревiзiйної комiсiї обирають на першому засiданнi голову та
секретаря комiсiї. Голова комiсiї органiзує її роботу та звiтує вiд iменi комiсiї
перед загальними зборами. Секретар веде та зберiгає всi протоколи та iншi
документи про дiяльнiсть комiсiї.
Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кредитної
спiлки проводяться ревiзiйною комiсiєю не рiдше одного разу на рiк.
Позаплановi перевiрки проводяться ревiзiйною комiсiєю:
а) з власної iнiцiативи;
б) за рiшенням загальних зборiв членiв Спiлки;
в) за рiшенням спостережної ради Спiлки;
г) на вимогу не менш як 20 вiдсоткiв членiв Спiлки.
12.4. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених перевiрок
загальним зборам членiв кредитної спiлки та спостережнiй радi кредитної
спiлки.
12.5. На вимогу ревiзiйної комiсiї їй надаються будь-якi матерiали,
бухгалтерськi та iншi доку-менти, а також пояснення посадових осiб кредитної
спiлки. Ревiзiйна комiсiя вправi за погодженням iз спостережною радою
залучати на договiрних засадах до проведення перевiрок зовнiшнiх експертiв з
числа осiб, якi не перебувають у трудових вiдносинах iз кредитною спiлкою.
12.6. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчними звiтами про результати
дiяльностi кредитної спiлки.
12.7. Ревiзiйна комiсiя може тимчасово припинити повноваження будь-якої
посадової особи кредитної спiлки в разi виявлення допущених нею порушень,
що загрожують фiнансовiй стабiльностi кредитної спiлки. За наявностi загрози
iснуванню кредитної спiлки ревiзiйна комiсiя скликає позачерговi загальнi
зборив порядку встановленому Статутом.
12.8. Особливостi статусу та дiяльностi ревiзiйної комiсiї кредитної спiлки
визначаються Положенням про ревiзiйну комiсiю, що затверджується
загальними зборами.
Роздiл III. Членство в Кредитнiй Спiлцi
13.
Умови членства в Кредитнiй Спiлцi
13.1. Членами кредитної спiлки можуть бути громадяни України, iноземцi та
особи без громадянства, якi постiйно проживають на територiї України,
об'єднанi ознакою членства в кредитнiй спiлцi, зазначенiй у пiдроздiлi 6 цього
Статуту, мають повну цивiльну дiєздатнiсть.
Не можуть бути прийнятi до кредитної спiлки особи, якi за рiшенням
суду визнанi недiєздатними або обмежено дiєздатними, особи, якi вiдбувають
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покарання у виглядi позбавлення волi, а також особи, що мають непогашену
судимiсть за корисливi злочини.
13.2. Змiна ознак, зазначених у пiдроздiлi 6 цього Статуту, не тягне за собою
припинення членства у кредитнiй спiлцi.
14.
Порядок набуття членства в Кредитнiй Спiлцi
14.1. Прийняття до кредитної спiлки провадиться на пiдставi письмової заяви
особи за рiшенням спостережної ради кредитної спiлки, якщо таке право не
делеговане спостережною радою правлiнню кредитної спiлки.
14.2. Особа стає членом кредитної спiлки за умови:
1) вiдповiдностi ознацi членства;
2) подання заяви про вступ до кредитної спiлки;
3) рiшення спостережної ради або правлiння (у разi делегування йому
цього повноваження) про прийом особи до кредитної спiлки;
4) сплати вступного та обов'язкового пайового внескiв, що
пiдтверджується вiдповiдними документами.
14.3. Сплата вступного та обов'язкового пайового внескiв здiйснюється лише
пiсля прийняття спостережною радою або правлiнням (у разi делегування йому
цього повноваження) позитивногорiшення про прийом до кредитної спiлки. В
першу чергу сплачується вступний внесок. У разi, коли вступний та
обов'язковий пайовий внески сплачено у рiзнi днi, першим днем членства
вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязi.
14.4. Вступнi та обов'язковi пайовi внески можуть здiйснюватися виключно
грошовими коштами як готiвкою, так i в безготiвковому виглядi. Розмiр та
порядок сплати вступних та обов'язкових пайових внескiв встановлюється за
рiшенням загальних зборiв.
14.5. Заява особи про вступ до кредитної спiлки складається письмово за
формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою
спостережною радою або правлiнням (у разi делегування йому цього
повноваження) на найближчому пiсля подання заяви засiданнi.
15. Права членiв Кредитної Спiлки
15.1. Члени кредитної спiлки мають право:
1) брати участь в управлiннi справами кредитної спiлки, обирати та бути
обраними до її органiв управлiння;
2) брати участь у загальних зборах особисто або через представника, а
також голосу на загальних зборах (у разi особистої присутностi на загальних
зборах);
3) отримувати iнформацiю про загальнi збори, що скликаються, вносити
пропозицiї до порядку денного загальних зборiв, висувати кандидатiв до складу
органiв управлiння кредитної спiлки, а також вносити пропозицiї на розгляд
органiв управлiння кредитної спiлки;
4) одержувати вiд кредитної спiлки кредити та користуватися iншими
послугами, якi надаються членам кредитної спiлки вiдповiдно до цього
Статуту;
5) ознайомлювати з документами, пов'язаними з порядком денним
загальних зборiв, одержувати iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки,
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ознайомлюватися з рiчними балансами, фiнансовими звiтами, протоколами
засiдань органiв управлiння кредитної спiлки та iншими документами щодо
дiяльностi кредитної спiлки;
6) вийти з членiв кредитної спiлки в порядку, передбаченому Законом
України "Про кредитнi спiлки" та цим Статутом.
15.2. Члени кредитної спiлки можуть мати iншi права, передбаченi
законодавством України та iншими актами кредитної спiлки.
15.3. У вiдповiдностi до ст. 11 Закон України "Про кредитi спiлки", згiдно
рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки, доход на пайовi внески
членiв кредитної спiлки не розподiляється.
16. Обов'язки членiв Кредитної Спiлки
16.1. Члени кредитної спiлки зобов'язанi:
1) додержуватися цього Статуту та iнших актiв кредитної спiлки,
виконувати рiшення її органiв управлiння;
2) брати участь у формуваннi майна кредитної спiлки, зокрема, сплачувати
у грошовiй формi вступнi, обов'язковi пайовi та iншi внески у розмiрах, строки
та в порядку, що визначенi рiшенням загальних зборiв кредитної спiлки;
3) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть кредитної
спiлки.
4) дотримуватись умов укладених мiж ним та кредитною спiлкою
договорiв, в тому числi, сплачувати кредити, отриманi в кредитнiй спiлцi на
умовах, передбачених кредитними договорами;
5) члени кредитної спiлки виконують також iншi обов'язки, передбаченi
законодавством України, цим Статутом та iншими актами кредитної спiлки.
17. Припинення членства в Кредитнiй Спiлцi
17.1. Припинення членства в кредитнiй спiлцi може вiдбуватись у випадках:
1) смертi особи - члена кредитної спiлки;
2) виключення члена кредитної спiлки;
3) добровiльного виходу з членiв кредитної спiлки.
17.2. Член кредитної спiлки може бути виключений з числа її членiв у разi
порушення ним цього Статуту;
17.3. Рiшення про припинення членства в разi смертi члена кредитної спiлки
приймається спос-тережною радою або правлiнням (у разi делегування йому
цього повноваження) на пiд-ставi свiдоцтва про смерть або рiшення суду про
визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство
припиняється з дня прийняття рiшення про припинення членства.
17.4. Рiшення про виключення члена в разi порушення ним Статуту
приймається загальними зборами кредитної спiлки за поданням спостережної
ради. У разi присутностi на загальних зборах особисто, перед голосуванням з
цього питання такому члену кредитної спiлки обов'язково надається
можливiсть висловитись.
17.5. Кожен член кредитної спiлки має право в будь-який час вийти з
кредитної спiлки за власним бажанням. Для цього вiн повинен подати письмову
заяву до правлiння про , добровiльний вихiд з кредитної спiлки. Правлiння
передає цю заяву до спостережної ради . разом iз повною iнформацiєю про
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внески та вклади члена, належний йому дохiд та отриманi ним кредити, а також
iншою необхiд-ною iнформацiєю. Спостережна рада або правлiння (у разi
делегування йому цього повноваження) на найближчому засiданнi повинна
розглянути заяву члена кредитної спiлки та прийняти рiшення про припинення
його членства.
17.6. У разi добровiльного виходу особи з членiв кредитної спiлки або
виключення її внаслiдок порушення цього Статуту Членовi кредитної спiлки,
який вибуває, кредитна спiлка виплачує всi його пайовi внески та вклади разом
iз належним доходом пiсля вiдрахування за заявою члена кредитної спiлки його
заборгованостей перед кредитною спiлкою.
17.7. Днем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважається день
прийняття загальними зборами членiв кредитної спiлки або спостережною
радою кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.
17.8. У разi припинення членства фiзичної особи у кредитнiй спiлцi вступний
внесок їй не повертається. Повернення обов'язкового пайового внеску
фiзичною особою можливе лише у разi припи-нення її членства в кредитнiй
спiлцi.
17.9. Повернення обов'язкового пайового та iнших внескiв, крiм вступного
внеску, провадиться в порядку, передбаченому цим Статутом та вiдповiдними
положеннями кредитної спiлки, але не пiзнi-ше нiж через один мiсяць пiсля
прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спiлки
вiдповiдного рiшення. Повернення вкладiв провадиться за взаємною згодою
сторiн або не пiзнiше строку, передбаченого вiдповiдним договором.
Роздiл IV. Економiчнi засади дiяльностi Кредитної Спiлки
18.
Джерела надходження майна Кредитної Спiлки
18.1. Майно кредитної спiлки формується за рахунок:
1) вступних, обов'язкових пайових та iнших внескiв членiв кредитної
спiлки (крiм внескiв (вкладiв) членiв кредитної спiлки на депозитнi рахунки);
2) плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а також
доходiв вiд провадження iнших видiв статутної дiяльностi;
3) доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;
4) грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних внескiв,
грантiв, безоплатної технiчної допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у
тому числi iноземних;
5) iнших надходжень, не заборонених законодавством.
18.2. Майно кредитної спiлки є її власнiстю. Кредитна спiлка володiє,
користується та розпоряд- жається належним їй майном вiдповiдно до закону та
цього Статуту.
19.
Порядок формування та використання капiталу, резервiв та iнших
фондiв, утворюваних Кредитною Спiлкою
19.1. Капiтал кредитної спiлки складається з пайового, резервного та
додаткового капiталiв, а також залишку нерозподiленого доходу кредитної
спiлки i не може бути меншим 10 вiдсоткiв вiд суми її загальних зобов'язань.
16

19.2. Пайовий капiтал кредитної спiлки формується за рахунок обов'язкових
та додаткових пайових членських внескiв членiв кредитної спiлки.
19.3. Резервний капiтал, призначений для вiдшкодування можливих збиткiв
кредитної спiлки, якi не можуть бути покритими за рахунок надходжень
поточного року, забезпечення платоспроможностi кредитної спiлки та захисту
заощаджень її членiв.
19.4. Резервний капiтал кредитної спiлки формується за рахунок:
1) вступних внескiв членiв кредитної спiлки;
2) частини доходiв кредитної спiлки;
3) членських внескiв до резервного капiталу.
до моменту досягнення ним не менш як 15 вiдсоткiв вiд суми активiв, зважених
на ризик кредитної спiлки.
Членський внесок до резервного капiталу - необов'язковий або
обов'язковий незворотнiй внесок цiльового призначення члена кредитної
спiлки, який формує резервний капiтал кредитної спiлки. Необов'язковий
членський внесок до резервного капiталу вноситься членом кредитної спiлки на
добровiльнiй основi. Рiшенням загальних зборiв може бути встановлено
обов'язковiсть унесення всiма членами кредитної спiлки з визначеною
перiодичнiстю певної суми членського внеску до резервного капiталу.
При лiквiдацiї кредитної спiлки залишок коштiв резервного капiталу
зараховується до Державного бюджету України.
19.5. Додатковий капiтал кредитної спiлки формується за рахунок цiльових
внескiв членiв кредитної спiлки, благодiйних внескiв фiзичних та юридичних
осiб, безоплатно отриманого майна i необоротних засобiв.
Рiшенням загальних зборiв може бути встановлена обов'язковiсть унесення
всiма членами кредитної спiлки з визначеною перiодичнiстю певної суми
цiльового внеску членiв кредитної спiлки в додатковий капiтал, який
повертається виключно при виходi з кредитної спiлки.
У разi лiквiдацiї кредитної спiлки залишок додаткового капiталу
зараховується до Державного бюджету України.
19.6. Рiшення про використання капiталу на покриття збиткiв кредитної
спiлки приймається спостережною радою кредитної спiлки в порядку,
визначеному законодавством та рiшенням загальних зборiв членiв кредитної
спiлки.
19.7. З метою покриття передбачуваних збиткiв вiд неповернення кредитiв
кредитною спiлкою за рахунок частини доходiв кредитної спiлки формується
резерв забезпечення покриття втрат вiд неповернених позичок.
Порядок формування й використання резерву забезпечення покриття
втратвизначається нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.
19.8. Кредитна спiлка може створювати iншi резерви та фонди вiдповiдно до
нормативно-правових актiв Уповноваженого органу, цього Статуту та рiшень
загальних зборiв кредитної спiлки.
20.
Основнi права Кредитної Спiлки у сферi економiчної дiяльностi
Кредитна спiлка має право самостiйно встановлювати:
1) розмiр плати (процентiв), яка нараховується на внески (вклади) членiв
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кредитної спiлки на депозитнi рахунки членiв кредитної спiлки;
2) розмiр плати (процентiв) за користування кредитами, наданими
кредитною спiлкою;
3) цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;
4) види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та
строки повернення кредитiв;
5) способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення
погашення кредитiв.
21.
Порядок i умови надання кредитiв членам Кредитної Спiлки
21.1. Кредитна спiлка надає кредити лише своїм членам на умовах та на
строки, визначенi вiдповiдним положенням кредитної спiлки, яке затверджене
спостережною радою, на пiдставi заяви члена кредитної спiлки за рiшенням
кредитного комiтету.
Кредитний комiтет може надати право окремим членам кредитного
комiтету самостiйно приймати рiшення про надання кредиту до певної суми,
встановленої кредитним комiтетом.
21.2. Заява про надання кредиту складається членом кредитної спiлки за
встановленою формою i повинна мiстити данi про мету отримання кредиту,
його забезпечення, строк та джерела його повернення.
21.3. При прийняттi кредитним комiтетом рiшення про надання кредиту,
мiж кредитною спiлкою та позичальником укладається кредитний договiр, в
якому визначаються строк таумови повернення кредиту.
21.4. Всi члени органiв управлiння кредитної спiлки та її працiвники, якщо
вони є членами кредитної спiлки, отримують кредити на умовах, що дiють для
всiх iнших членiв кредитної спiлки.
22. Порядок розподiлу доходiв Кредитної Спiлки
22.1. Нерозподiлений доход, що залишається у розпорядженнi кредитної
спiлки за пiдсумками фiнансового року, розподiляється за
рiшенням загальних зборiв. При цьому в першу чергу вiдбувається необхiдне
поповнення капiталу та резервiв.
22.2. Розподiл доходiв кредитної спiлки протягом року вiдбувається в порядку,
визначеному рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки.
22.3. Доходи (прибутки) кредитної спiлки використовуються виключно для
фiнансування видаткiв на утримання кредитної спiлки, реалiзацiї мети (цiлей,
завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених її установчими документами.
22.4. Кредитнiй спiлцi забороняється розподiл отриманих доходiв (прибуткiв)
або їх частини серед засновникiв, членiв кредитної спiлки, працiвникiв (крiм
оплати їхньої працi, нарахування єдиного соцiального внеску), членiв органiв
управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб
23.
Порядок покриття збиткiв Кредитної Спiлки
23.1. Збитки кредитної спiлки покриваються у порядку, що визначається
загальними зборами кредитної спiлки вiдповiдно до Закону України "Про
кредитнi спiлки" та нормативно-правових актiв Уповноваженого органу.
24.
Конфiденцiйнiсть
24.1. Кредитна спiлка та її посадовi особи зобов'язанi зберiгати таємницю
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щодо рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй, здiйснених членами
кредитної спiлки.
Обмеження стосовно отримання вiд кредитної спiлки iнформацiї,
передбаченi цим пунктом, не поширюються на працiвникiв Уповноваженого
органу, якi дiють в межах повноважень, наданих Законом України "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", а
також на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику
у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, у випадках, визначених Законом
України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження зброї масового знищення".
Довiдки видаються особисто членам кредитної спiлки (їх представникам)
лише щодо їх рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй за вiдповiдною
заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам
Нацiональної полiцiї, iншим правоохоронним органам та органам доходiв i
зборiв у випадках та в порядку, передбачених законом.
24.2. У разi смертi члена кредитної спiлки довiдки про його внески та рахунки
видаються спадкоємцям, нотарiусам та консульським установам iноземних
держав, у провадженнi яких знаходяться справи про спадщину.
25. Облiк i звiтнiсть Кредитної Спiлки
25.1. Кредитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухгалтерський облiк
результатiв своєї дiяльностi, статистичну та iншу звiтнiсть вiдповiдно до
законодавства України та подавати її в установленому порядку та обсязi
вiдповiдним державним органам.
25.2. Кредитна спiлка подає Уповноваженому органу фiнансову звiтнiсть та
iншi звiтнi данi в обсягах, формах та у строки, встановленi Уповноваженим
органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхiднi пояснення
щодо звiтних даних.
25.3. Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть та
повноту фiнансової звiтностi та iнших звiтних даних.
25.4. Достовiрнiсть i повнота рiчної звiтностi кредитної спiлки повинна бути
пiдтверджена незалежним аудитором (аудиторською фiрмою), визначеним
загальними зборами кредитної спiлки, який вiдповiдає наступним вимогам:
1) має вiдповiдний сертифiкат;
2) не є членом кредитної спiлки, дiяльнiсть якої перевiряється, та не має
конфлiкту iнтересiв;
3) внесений до вiдповiдного реєстру, що ведеться Уповноваженим
органом.
25.5. Аудиторський висновок подається до Уповноваженого органу
та представляється загальним зборам кредитної спiлки.
Аудиторський висновок за наслiдками проведення аудиту фiнансової звiтностi
та звiтних даних кредитної спiлки за звiтнiй перiод в обов'язковому порядку
зачитується на загальних зборах Головою загальних зборiв.
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25.6. Результати фiнансової дiяльностi кредитної спiлки визначаються на
пiдставi рiчної звiтностi, включаючи баланс та звiт про доходи й витрати.
Звiтнiсть про фiнансово-господарську дiяльнiсть за рiк пiдлягає затвердженню
загальними зборами членiв кредитної спiлки.
26.
Кошти членiв Кредитної Спiлки
26.1. Внески (вклади) членiв кредитної спiлки на депозитнi рахунки, а також
нарахована на такi кошти плата (проценти) належать членам кредитної спiлки
на правi приватної власностi.
26.2. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, облiковуються окремо.
26.3. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, використовуються для
надання кредитiв членам кредитної спiлки, а у разi наявностi тимчасово вiльних
коштiв членiв кредитної спiлки - можуть розмiщуватися на депозитних
рахунках в установах банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами
громадян, i в об'єднанiй кредитнiй спiлцi, а також у державнi цiннi папери,
перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом, а також надавати
кредити iншим кредитним спiлкам, якi мають вiдповiднi лiцензiї.
Роздiл V. Припинення дiяльностi Кредитної Спiлки
27.
Способи припинення дiяльностi Кредитної Спiлки
27.1. Кредитна спiлка припиняє дiяльнiсть шляхом її реорганiзацiї (злиття,
приєднання, подiлу,перетворенню) або лiквiдацiї.
27.2. Кредитна спiлка вважається такою, що припинила свою дiяльнiсть, пiсля
внесення запису до вiдповiдного реєстру.
27.3. Реорганiзацiя кредитної спiлки провадиться за рiшенням її загальних
зборiв. Рiшення прореорганiзацiю кредитної спiлки приймається 75 вiдсотками
голосiв учасникiв зборiв.
28.
Лiквiдацiя Кредитної Спiлки
28.1. Лiквiдацiя кредитної спiлки провадиться:
1) за рiшенням загальних зборiв кредитної спiлки;
2) на пiдставi рiшення Уповноваженого органу про скасування державної
реєстрацiї кредитної спiлки у зв'язку з виявленими фактами фальсифiкацiї чи
викривлення iнформацiї, яка була подана кредитною спiлкою на момент її
державної реєстрацiї i мала iстотне значення для прийняття вiдповiдного
рiшення Уповноваженим органом. Таке рiшення Уповноваженого органу може
бути оскаржено кредитною спiлкою в судi;
3) за рiшенням суду, в тому числi в разi заняття дiяльнiстю без вiдповiдної
лiцензiї чи дiяльнiстю, забороненою законом, в разi неплатоспроможностi
кредитної спiлки, в iнших випадках, передбачених законом, за поданням
Уповноваженого органу, позовом членiв або кредиторiв кредитної спiлки.
28.2. У разi прийняття рiшення про лiквiдацiю кредитної спiлки за
рiшенням загальних зборiвїї членiв, вона повинна письмово повiдомити про це
Уповноважений орган у строки та в порядку,визначеними Уповноваженим
органом. Рiшення про лiквiдацiю кредитної спiлки приймається 75 вiдсотками
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голосiв учасникiв зборiв. Крiм того, в повiдомленнi мають мiститися пропозицiї
стосовно лiквiдацiйної комiсiї або особи щодо припинення дiяльностi кредитної
спiлки (лiквiдатор), порядку та строкiв припинення. Виконання функцiй
лiквiдацiйної комiсiї може бути покладено на спостережну раду кредитної
спiлки.
28.3. З моменту призначення лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) до неї
переходять повноваження щодо управлiння справами кредитної спiлки.
Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вiд iменi кредитної спiлки, яка припиняє
дiяльнiсть, виступає у судi.
28.4. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) помiщає у вiдповiдних засобах масової
iнформацiї, визначених Уповноваженим органом, в яких публiкуються данi про
державну реєстрацiю кредитної спiлки, що припиняє дiяльнiсть, повiдомлення
про припинення дiяльностi такої кредитної спiлки та про порядок i строк
заявлення вимог її кредиторами.
28.5. Лiквiдацiя кредитної спiлки здiйснюється в порядку та за процедурами
передбаченими законодавством України.
29.
Задоволення вимог кредиторiв Кредитної Спiлки в разi припинення
її дiяльностi
29.1. Строк заявлення вимог кредиторами кредитної спiлки в разi її лiквiдацiї
не може бути меншим двох мiсяцiв з моменту публiкацiї повiдомлення про
припинення дiяльностi кредитної спiлки.
29.2. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вживає усiх можливих заходiв щодо
виявлення кредиторiв, а також письмово сповiщає їх про припинення дiяльностi
кредитної спiлки.
29.3. Кредитори кредитної спiлки, що припиняє дiяльнiсть, можуть вимагати
вiд неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та вiдшкодування
збиткiв.
29.4. При лiквiдацiї платоспроможної кредитної спiлки вимоги її кредиторiв
задовольняються у такiй черговостi:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працiвникiв кредитної спiлки та
членiв лiквiдацiйної комiсiї, пов'язанi з трудовими вiдносинами, та вимоги
щодо сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членiв кредитної
спiлки на депозитних рахунках та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи
iншим способом;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податкiв, зборiв
(обов'язкових платежiв);
4) у четверту чергу задовольняються всi iншi вимоги.
29.5. У разi вiдмови лiквiдацiйної комiсiї у задоволеннi вимог кредитора або
ухилення вiд їх розгляду кредитор має право до затвердження лiквiдацiйного
балансу звернутися в суд iз позовом до лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора). За
рiшенням суду такi вимоги кредитора включаються до лiквiдацiйного балансу
та задовольняються в порядку черговостi.
29.6. Вимоги кредитора, заявленi пiсля спливу строку, встановленого
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лiквiдацiйною комiсiєю для їх пред'явлення, задовольняються з майна
кредитної спiлки, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв,
заявлених своєчасно. Вимоги кредиторiв, якi не визнанi лiквiдацiйною
комiсiєю, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволеннi
яких рiшенням суду кредиторовi вiдмовлено, вимоги, не задоволенi за браком
майна, вважаються погашеними.
29.7. Якщо вартiсть майна кредитної спiлки є недостатньою для задоволення
вимог кредиторiв, вона лiквiдується в порядку, передбаченому Законом про
банкрутство. Припинення дiяльностi кредитної спiлки в процесi вiдновлення її
платоспроможностi або банкрутства визначається законом.
29.8. Лiквiдацiя кредитної спiлки здiйснюється в порядку та за процедурами
передбаченими законодавством України.
У разi припинення кредитної спiлки (у результатi її лiквiдацiї, злиття,
подiлу, приєднання або перетворення) її активи передаються однiй або кiльком
неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зарахування до доходу
бюджету. При цьому, залишок коштiв резервного капiталу та додаткового
капiталу, якi пiсля розрахункiв iз членами спiлки та iншими кредиторами
зараховується до Державного бюджету України.
29.9. Пiсля завершення процедури лiквiдацiї кредитної спiлки лiквiдацiйною
комiсiєю (лiквiдатором) складається лiквiдацiйний баланс, який передається
Уповноваженому органу для затвердження та є пiдставою для виключення
такої кредитної спiлки з вiдповiдного реєстру.
30.
Реорганiзацiя Кредитної Спiлки
30.1. Кредитна спiлка за рiшенням загальних зборiв може реорганiзуватися
вiдповiдно до законодавства.
У разi реорганiзацiї кредитної спiлки все її майно та всi її права i обов'язки
переходять до правонаступника.
30.2. При реорганiзацiї кредитної спiлки пiсля закiнчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи вiдхилення цих вимог
комiсiя складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподiльчий
баланс (подiл), якi мають мiстити положення про правонаступництво щодо всiх
зобов'язань кредитної спiлки, що припиняє дiяльнiсть, стосовно всiх її
кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi заперечуються
сторонами.
30.3. Передавальний акт та розподiльчий баланс затверджуються органом, що
прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитної спiлки.
Копiї передавального акта або розподiльчого балансу, затвердженi органом,
що прийняв рiшення про припинення дiяльностi кредитної спiлки, передаються
до Уповноваженого органу. Зазначенi копiї засвiдчуються нотарiально або
можуть бути засвiдченi посадовою особою Уповноваженого органу.
30.4. Порушення цього порядку є пiдставою для вiдмови у внесеннi до
Державного реєстру запису про припинення дiяльностi кредитної спiлки та
державнiй реєстрацiї створюваних правонаступникiв.
31.
Фiлiї (вiддiлення) Кредитної Спiлки
31.1. У разi потреби спостережна рада кредитної спiлки може прийняти
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рiшення про вiдкриття її фiлiї (вiддiлення) для надання послуг групам членiв
кредитної спiлки, що мешкають або працюють у географiчнiй вiддаленостi вiд
її офiсу.
31.2. Фiлiя (вiддiлення) кредитної спiлки не є юридичною особою та дiє пiд
керiвництвом органiв управлiння кредитної спiлки, користується правами та
виконує функцiї, передбаченi для неї вiдповiдним Положенням про фiлiю
(вiддiлення), що затверджується спостережною радою.
31.3. Вiдокремлений пiдроздiл (фiлiї, вiддiлення) не уповноважений
нараховувати (сплачувати) податок на доходи фiзичних осiб за такий
вiдокремлений пiдроздiл, усi обов"язки податкового агента виконує юридична
особа. Податок на доходи, нарахований працiвникам вiдокремленого
пiдроздiлу, перераховується до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням
такого вiдокремленого пiдроздiлу.
Роздiл VI. Прикiнцевi положення
32. Внесення змiн та доповнень до Статуту
32.1. Пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до Статуту подаються на
розгляд загальних зборiв спостережною радою, ревiзiйною комiсiєю, або за
поданням не менше 20 вiдсоткiв загальної кiлькостi членiв. Рiшення про
внесення змiн та доповнень до Статуту приймається лише загальними зборами.
Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки про внесення змiн та
доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менше 2/3 членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах.
32.2. Змiни та доповнення до Статуту є невiд'ємною частиною цього Статуту.
Змiни та доповнення до Статуту (в тому числi нова редакцiя), якi стосуються
вiдомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, набирають чинностi
для третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї.
32.3. В випадку змiн в Законодавствi Статут дiє в частинi, що не суперечить
законам України
32.4. Цей Статут набирає чинностi з дати державної реєстрацiї кредитної
спiлки. Статут втрачає чиннiсть з моменту припинення (скасування) державної
реєстрацiї кредитної спiлки.
32.5. Статут кредитної спiлки скрiплюється пiдписом голови спостережної
ради кредитної спiлки, справжнiсть якого засвiдчується нотарiально.
33.
Документообiг (дiловодство) в Кредитнiй Спiлцi
33.1. Документообiг (дiловодство) у кредитнiй спiлцi ведеться вiдповiдно до
Положення про документообiг, затвердженого спостережною радою кредитної
спiлки.
33.2. Кредитна спiлка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне
iнформування своїх членiв з питань власної дiяльностi, на їх прохання
ознайомлювати з протоколами загальних зборiв i засiдань iнших органiв
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управлiння кредитної спiлки, видавати засвiдченi Головою правлiння копiї
документiв та витяги з них.
33.3. Вiдповiдальним з виконання вимог пункту 33.2 цього Статуту є Головою
правлiння кредитної спiлки, якому належить право засвiдчення копiй
документiв, в тому числi протоколiв та витяги з них.
33.4. Протоколи зборiв i всi додатки до них зберiгаються в архiвi кредитної
спiлки протягом всього строку її дiяльностi.
33.5. Матерiали з iнформацiєю щодо порядку скликання та проведення
чергових (позачергових) загальних зборiв членiв кредитної спiлки, протоколи
зборiв i всi додатки до них зберiгаються окремо вiд iнших документiв (в
окремих теках).
33.6. Вiдповiдальним за зберiгання протоколiв є Голова правлiння кредитної
спiлки, який приймає оригiнали протоколiв вiд Секретаря зборiв зi складенням
вiдповiдного акту.

Голова спостережної ради
КС “ФК “Консолідація”

Приходько В. П.
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