ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ
Церковної кредитної спілки “Анісія”
за 2015 рік
Cпостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між
загальними зборами і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
Спостережна рада Церковної кредитної спілки “Анісія” станом на кінець
звітного 2015 року працювала у такому складі: Василь Козик - голова спостережної
ради, Микола Маланюк - заступник голови спостережної ради, Богдан Жінко секретар спостережної ради, Роман Галайко, Мирослава Голубник, Микола Кавчак,
Михайло Макар - члени спостережної ради.
Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання. Протягом
2015 року було проведено 12 засідань, на яких розглядались різноманітні питання
діяльності кредитної спілки, зокрема, це: затвердження бюджету кредитної спілки,
щоквартальні звіти правління та кредитного комітету, заслуховування результатів
перевірок ревізійної комісії, розгляд звітних даних, призначення нового складу
кредитного комітету, надання згоди на залучення коштів від юридичних осіб, інші
питання, що належать до компетенції спостережної ради. Всі перелічені вище
питання детально та всебічно обговорювалися та по них приймалися виважені
рішення. При цьому, завжди на першому плані була турбота про задоволення потреб
членів кредитної спілки, надання їм якісних та високопрофесійних послуг.
У 2015 році у зв'язку із змінами у законодавстві кредитна спілка
переоформила діючі строкові ліцензії: “Діяльність кредитної спілки по залученню
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки” та “Надання
кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки” на безстрокові, що з одного боку тішить, оскільки
нема потреби здобувати періодично ці ліцензії, з другого боку, це накладає на
колектив велику відповідальність, оскільки потрібно працювати дуже сумлінно,
щоб не виникало підстав для перевірок з боку регулятора.
У звітному році спеціально визначена група працівників пройшла відповідне
навчання та працювала над розробкою Бізнес-плану кредитної спілки на 2016-2018
р.р. та Стратегією розвитку кредитної спілки на 2016-2020 р.р. В результаті цієї
роботи було розроблено загальне бачення розвитку, а саме, що кредитна спілка —
міст між містом і селом в процесі підвищення рівня життя населення за допомогою
кредитів (село) та депозитів (місто), яка має позитивну репутацію та успішне
майбутнє. Це — дороговказ для нашої спільної роботи на найближчі 5-ть років.
Від імені спостережної ради дякую членам кредитної спілки за довіру, яку
вони висловлюють, звертаючись до нас за послугами, та бажаю членам трудового
колективу успіхів і відповідальності на шляху подальшої розбудови класичної
кредитної спілки, якою є ЦКС “Анісія”.
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