Прес-конференція
за
підсумками
роботи
Форуму
– які ваші враження? – Форум
кредитних спілок очима його
учасників (Продовження)

Петро
Маковський,
Олег
Лебедько, Ольга Мороз?, Олег
Лаврик, Віктор Романюк,
Ольга
Шевель,
Петро
Козинець, Олександр Кривенко
Продовжуємо (початок – тут) огляд результатів анкетування
делегатів, організаторів і партнерів Форуму кредитних спілок,
– центральної події, якою з 10 по 12 серпня ц.р. ознаменувався
на Стрийщині II-й Всесвітній фестиваль українських кредитних
спілок.
36 із 38 форумчан-учасників опитування погодились поділитися
враженнями від прес-конференції за результатами роботи Форуму,
яка відбулася в Підгорецькому маєтку (Стрийський район,
Львівської області) 11 серпня.

Нагадаємо, що учасниками заходу
для
преси,
що
пройшов
у
присутності решти делегатів
Форуму, були:
Петро
Маковський,
голова
спостережної ради кредитної спілки “Вигода”, голова
оргкомітету Всесвітнього фестивалю українських кредитних
спілок;
Віктор Романюк, народний депутат України, голова підкомітету
небанківських фінансових установ;
Олег Лаврик, народний депутат України;
Ольга Шевель, голова Української Світової Кооперативної Ради;
Олег Лебедько, Українська федеральна кредитна спілка
м.Рочестер, головний виконавчий директор;
Ольга Мороз?, президент Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок;
Петро Козинець, президент Національної асоціації кредитних
спілок України.
Вів прес-конференцію Олександр Кривенко.

Сергій Комісаров
Засоби масової інформації на цій зустрічі представляли
спеціально акредитовані на Форум: Сергій Комісаров?; Михайло
Мазур; Лариса Семака?.
30 (або 83,3 % від загального числа) учасників опитування з
цього питання відвідали прес-конференцію, а половина з них,

себто 15 форумчан надали свої змістовні відгуки.
Ніхто з опитаних не залишився незадоволеним цією подією.

Лариса Семака
Частково сподівання від прес-конференції виправдалися в 6-ох
форумчан.
Так, зокрема, на думку Ірини Васьків, від журналістів було
мало запитань, а Лариса Семака вважає, що учасники пресконференції лише констатували проблеми, а пропозицій – нуль.
«Мало було актуальних питань, а відповідно і відповідей», –
вважає Богдан Щепанюк. Делегат Форуму, котра себе не назвала,
сказала, що вона «не почула ніякої інформації про колектив
кредитної спілки “Вигода”, завдяки якому досягнуті нинішні
показники цієї кредитівки». На думку респондента, котрий у
даному разі попросив себе не називати, «депутати губилися з
відповідями, а найбільш коректними і точними вони були у Петра
Маковського».

Михайло Мазур
Виступи учасників, відповіді на запитання журналістів і інших,
присутніх у залі, а також ведення прес-конференції перевершили
або виправдали очікування для 24-х із 30 форумчан, себто для
80% від загального числа тих учасників анкетування, котрі
відвідали прес-конференцію. Від цієї групи делегатів Форуму
отримано 9 коментарів.
Ось якими вони були.

Петро Маковський
За словами Петра Маковського, прес-конференція пройшла добре,
можливо, забракло предметних запитань від представників масмедіа, втім спілкування з журналістами виправдало всі його
очікування.
«Думки доповідачів викликали жвавий інтерес», – зазначила
Марина Футерко.
Святославу Сурмі було «приємно слухати розумних людей».

«Добре, інакше й бути не могло», – впевнений Михайло Мазур.

Віктор Романюк

Олег Лаврик
«Всі учасники мали змогу вільно спілкуватись та одержати на
свої запитання», «Всі запитання були почуті і дані фахові
відповіді», «Всі відповіді були змістовними, обґрунтованими»
були змістовні, обґрунтовані та фахові відповіді, – вважають
Ольга Мороз, Марія Сюма, Леся Паплик відповідно.
«Прес-конференція пройшла відмінно, виступи учасників,
відповіді на запитання журналістів і інших, присутніх у залі,
а також ведення прес-конференції перевершили мої очікування»,
– так сказав Сергій Комісаров і додав: «Петро Маковський –
неформальний лідер руху. З ним цікаво».

Олег Лебедько
«Мене приємно вразило, що, з одного боку, журналісти виявили
не тільки професійний, але й громадянський інтерес до стану
кредитної кооперації в Україні, а з іншого, відповіді були
змістовними так креативними», – ділиться своїми відчуттями
Олександр Кривенко. – Так, на запитання про роль просвітництва
української громади в перевагах кооперативного способу
господарювання Петро Маковський сказав, що цією справою мають
займатися насамперед органи місцевого самоврядування у
співпраці з кредитними спілками й іншими структурами, які
зацікавлені в економічній самоорганізації звичайних людей.
Ідею просвітництва підтримав і Віктор Романюк, який висловив
готовність застосувати задля її реалізацій такий інструмент,
як депутатський запит. Журналістів також цікавило, як
підвищити рівень довіри до кредитних спілок? У відповідь Петро
Маковський зауважив: «Варто враховувати, що багато наших
співвітчизників “інфіковано” радянськими штампами тоталітарної
доби про шкідливість кооперації, а за добу “перебудови” у
совєтско-московській імперії кооперацію було впроваджено як
виключний легальний спосіб підприємницької діяльності, що
девальвувало справжні цінності цієї форми господарювання як
економічної самоорганізації та взаємної допомоги людей.
Девальвація цінностей і досі дезорієнтуває багатьох. Дуже
важливо допомогти людям вийти з цього стану через послідовне
просвітництво, яким і держава мала би опікуватись».
Відповідаючи на моє запитання про те, як за кордоном кредитні
спілки піклуються про власний імідж, Олег Лебедько повідомив,
що Українська федеральна кредитна спілка м.Рочестер не шкодує

коштів на ведення постійної роз’яснювальної роботи в інтересах
своїх споживачів. На сайті кредитівки є спеціальний розділ для
споживача. Там багато інформаційних, у тому числі
відеоресурсів для всіх вікових категорій, з яких можна
дізнатися, що таке кредитна спілка та в чому її привабливість,
як працюють рахунки, як потрібно заощаджувати».
Далі буде
Олександр Кривенко, член оргкомітету, прес-секретар
Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
Для створення цієї статті використано фотографії, авторами
яких є Михайло Мазур, Олексій Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин – в альбомах Форуму, які до вашої уваги –
тут: https://www.facebook.com/pg/wfucu/photos/?tab=albums
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Яке ваше враження від круглого столу «Українські кредитні
спілки: кращі практики служіння громаді»? – Форум кредитних
спілок очима його учасників (Продовження). 13.09.2017.
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Які ваші враження від вистави «Заклята Пані»? – Форум
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«Кредитні спілки в контексті нового закону» – які ваші
враження від 3-го пленарного засідання представників кредитної
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соціальних мережах!Офіційний сайт: www.wfucu.org.ua
Сторінки у соціальних мережах:
Спільнота Всесвітній фестиваль українських кредитних
спілок https://www.facebook.com/wfucu/
Група
Всесвітній
фестиваль
українських
кредитних
спілок https://www.facebook.com/groups/wfucu
Подія Форум кредитних спілок
https://www.facebook.com/events/214572452402006/

