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Травень 2013 року 
 

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ 2008 – 2013 рік 
 
Українська Кооперативна Рада Канади об’єднує 6 українських кредитових спілок, які разом 
нараховують майже 70,000 членів та понад один більйон сімсот мільйонів доларів в активах. 
Українські кредитові спілки фінансовими підтримками відіграють важливу роль в своїх громадах. 

Найбільшим проектом Кооперативної Ради Канади була  Програма Зміцнення Кредитових Спілок в 
Україні.  Кооперативна Рада Канади разом Канадською Кооперативною Асоціацією і партнерами в 
Україні керувала цим проектом, який  фінансувала Канадська Асоціація Міжнародного Розвитку 
(СІДА). Проект проіснував 17 років з 1993 по 2010 рік. Коли Україна отримала незалежність у 1991 
році, не було жодної спілки, зараз сотні спілок обслуговують населення України.  
 
Українська Кооперативна Рада Канади 

Український Кредитовий Рух в Канаді продовжує розгортати свою діяльність.  Кредитові Спілки 
зросли в активах і членством, але також продовжується консолідація спілок, кількість українських 
кредитних спілок в Канаді зменшилася до 6-ти, але не тому що ліквідовано спілки, а тому що менші 
кредитні спілки з’єдналися із більшими для кращого обслуговування своїх членів. Більшим спілкам 
легше витримати конкуренцію від банків та інших кредитових спілок. Ця консолідація відбувається 
в канадському фінансовому секторі, кредитових спілок стає менше, але через консолідацію вони 
стають більшими і сильнішими. 

Програма Зміцнення Кредитових Спілок в Україні закінчилася у 2010 році.  Третя фаза проекту 
зміцнила мережу громадсько-базованих кредитних спілок з метою покращення надання послуг 1.5 
мільйонам членам. Протягом останніх років проекту групи стажовиків з різних областей України 
відвідали Канаду, які перейняли досвід Кооперативного Руху Канади та наших Українських 
Канадських кредитних спілок. В травні місяці 2012 року бувший Міністр Канадської Агенції 
Інтернаціонального Розвитку, Бев Ода побувала в Україні і взяла участь в дискусії круглого столу  
“Розвиток Кооператив в Україні”, де були присутні представники кредитових спілок України та 
Канади. В липні 2012 року перша кредитова спілка “Вигода” м. Стрий відзначила своє 
двадцятиліття. Голова Української Кооперативної Ради Канади  Ольга Шевель побувала на 
святкуваннях, де виголосила привіт від кооператорів Канади та всього світу, також голова взяла 
участь в другому міжнародному науково-практичному форумі учасників ринку кредитної кооперації 
в м. Трускавець, Україна. 

На протязі багатьох років Рада видавала річний журнал „Координатор”, котрий поміщав перегляд 
активності наших спілок, а також аналіз кредитних спілок в Канаді, США, Австралії та в Україні, а 
також інформацію про програму зміцнення Кредитових Спілок в Україні.  

За останні роки Українська Кооперативна Рада Канади змінила напрям своєї діяльності. Ми 
перейшли на електронний спосіб розповсюдження інформації; видаємо “Бюлетень Ради”, в якому 
поміщаємо останні фінансові новини та новини про кооперативний рух, як в Канаді, так і на 
світовому рівні. 
Була розроблена веб сторінка Ради, на якій можна знайти інформацію про Кооперативну Раду 
Канади та останні новини спілок, членів Кооперативної Ради.  

Кожного року видається Кооперативний Календар, який користується великою популярністю серед 
членів кредитових спілок. Цей календар випускається на українські теми – наприклад, в календарі 
за 2012 рік були використані праці українських мистців, які знаходяться в Канадсько- Українській 
Мистецькій Фундації в місті Торонто. Цим самим Кооперативна Рада підтримує наші традиції та 
розповсюджує інформацію про українське мистецтво. Українська Кооперативна Рада Канади 
висловлює Канадсько- Українській Мистецькій Фундації подяку за участь у підготовці цього 
календаря. В календарi за 2013 рік були використані фотографії експонатів Українського Музею 
Канади, Онтарійська Філія. Українська Кооперативна Рада Канади висловлює Музею подяку за 
участь у підготовці цього календаря. 
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Щороку Українська Кооперативна Рада проводить Загальні Збори, на яких обговорюється 
діяльність Ради та плани на майбутнє. Під час останніх Загальних Зборів була обговорена тема 
“Федеральні кредитові спілки в Канаді, переваги, недоліки та інші міркування”. Доповідач - адвокат 
Пені-Лин Рітол адвокатської фірми, яка обслуговує Онтарійську централю кредитових спілок. Після 
презентації відбула дискусія на цю тему. 
 
Кредитівки повинні  більше працювати над тим, як зацікавити нових  членів, спеціально молодь та 
нових емігрантів. Щоб притягнути молодь у  членство кредитової спілки, кредитівки повинні 
розробити та надавати послуги такого плану, які потрібні студентам. Адже студенти є потенційними 
професійними людьми, які, отримавши професію, будуть продовжувати членство в кредитівках. 
Більша проблема утримати в українських кредитівках членство, та заохотити молодь, існує на 
Заході Канади. 
  
В управах українських кредитівок повинні бути люди, які будуть зацікавлені у тому, щоб кредитова 
спілка стала “ядром“ громади у даній місцевості. 
Кредитівки повинні більше давати знати про себе в громаді, тобто про свої  види фінансових 
послуг, котрі вони надають та наголошувати про ту підтримку, яку вони дають громадським 
організаціям. 
 
Українські кредитівки, поряд із наданням широкого спектру фінансових послуг, працюють для 
збереження та розвитку української громади в Канаді.  
 

 
 
Ольга Шевель 
Голова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




