
УКРАЇНА
БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

тридцята сесія селищної ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

26.03.2019 смт Білики №30

Про звернення депутатів 
селищної ради та мешканців селища 
щодо функціонування відділення 
філії - Полтавськогообласного 
управління АТ «Ощадбанк» 
в смт. Білики.

Розглянувши звернення мешканців селища, керуючись ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про звернення громадян», 
сесія селищної ради вирішила:

1. Схвалити текст звернення депутатського корпусу та громадян Білицької селищної 
ради /додається/.

2. Доручити селищному голові Латишу Юрію Петровичу підписати звернення, 
схвалене цим рішенням та направити Копії рішення: керівнику публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Пишному А.Г., 
начальнику філії Полтавського обласного управління АТ «Державний ощадний 
банк України» Логвин Л.А., керуючому філії Полтавського управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України» Скляр Н.Г., т. в. о голови Полтавської ОДА 
Товстому Р.І..

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Петрова С.Г..

Селищний голова підпис Ю.П.Латиш



Керівнику публічного 
акціонерного товариства 

«Державний Ощадний Банк України»
А.Г. Пишному

Копія: Начальнику філії Полтавського
обласного управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України»
Логвин Л.А.

Копія: Керуючому філії Полтавського
обласного управління ПАТ 
«Державний ощадний банк України»
Н.Г.Скляр

Копія: Т.в. о.голови Полтавської ОДА
Р.І.Товстому

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Білицької селищної ради та громада селища стурбовані ситуацією, 
яка склалася в нашому смт. Білики в зв’язку з рішенням Публічного акціонерного 
товариства «Державний Банк України» щодо закриття територіального відокремленого 
безбалансового відділення №10016/074 -  філії Полтавського обласного управління в смт 
Білики Кобеляцького району.

До сесії ради з підписали звернулося 904 чоловіки про те, що єдине в смт. Білики 
відділення державного Банку закривають.
Пенсіонери та пільгові категорії населення селища не матимуть змоги сплачувати за 
комунальні послуги та отримувати готівку по платіжних картках.
Тим більше, згідно Перспективного плану формування об’єднаних територіальних 
громад до складу Білицької об’єднаної територіальної громади, буде входити 4 сільські 
ради таї 3 населених пунктів. Доїхати до районного відділення банку, відстань до якого 
становить більше 20 км, створюватиме багато незручностей та додаткових витрат.

В Білицькому відділенні «Ощадбанку» на даний час проводиться монетизація по 
субсидіях, постійно черги, керівництво держави обіцяє поступово повертати вклади 
колишнього СРСР. Дане відділення існує більше 60 років і його закриття , зрозумійте 
правильно, призведе до загострення соціальної напруги в селищі.

Депутатський корпус та виконавчий комітет Білицької селищної ради звертається 
до Вас з проханням переглянути своє рішення і не залишати смт. Білики без відділення 
«Ощадбанку».

Прийнято на пленарному засіданні сесії 
Білицької селищної ради 26.03.2019 року

За дорученням депутатів 
Білицької селищної ради сьомого скликання 
Селищний голова 
26.03.2019 року.

і в о ь .  а

Ю.П.Латиш
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БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ 
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Від / / ,  0 3 . J ? & /№ O f.
Ha №__________г_від___________ Депутату Полтавської обласної ради

Жуку С.М.

Шановний Сергій Миколайович !

Звертаюсь до Вас з проханням допомогти відстояти та залишити відокремлене 
безбалансове відділення № 10016/074 філії -  Полтавського обласного управління в селищі 
Білики Кобеляцького району, Полтавської області.

Наше відділення «Ощадбанку» працює більше 60 років. В ньому обслуговуються, в 
основному сплачують за комунальні послуги, пенсіонери та пільгові категорії населення.

За оренду приміщення селищна рада нараховує чисто символічну суму -  1 грн. в рік. 
Контролер-касир працює на 0,5 ставки. Керівництво АТ «Ощадбанку» стверджує, що 
відділення неефективне, залишок коштів, залучених на депозитах найнижчі в області.

АТ «Ощадбанк»- державна установа і ефективність роботи, на мою думку, береться 
не по окремих відділеннях а взагалі по Банку.

Залучити громаду вкладати на депозити дуже важко, але поступово це буде 
зроблено, адже планується повернутися до виплат вкладів часів СРСР, то ж ці кошти 
будуть на депозитах мешканців.

Громада звернулася до мене з підписами і вкрай стурбована ситуацією з відділенням 
«Ощадбанку», виникає соціальна напруга.

Ю.П.Латиш
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УКРАЇНА
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Від ^ 
На №

е-гпаіі: 21051585@mail.gqy.ua, \УеЬ: 1Шр//Ьі1уку.at.ua, Код ЄДРПОУ 21051585

Начальнику філії Полтавського 
обласного управління АТ «Ощадбанк» 
Логвин Л.А.

Шановна Лідія Антонівна !

Згідно Перспективного плану формування територій громад області до Білицької 
ОТГ буде входити 4 сільські ради (13 населених пунктів), населення буде налічувати 
близько дев’яти тисяч, в основному це пенсіонери та пільгові категорії. Добиратися до 
відділення «Ощадбанку» в Кобеляки незручно.

Інших відділень Банку в селищі немає тим більше, що «Ощадбанк» - державна 
установа.

Мало віриться, що касир-контролер, яка працює на 0,5 ставки не заробляє собі на 
зарплату, а Ви не можете оплатити електроенергію та інтернет.

Крім комунальних платежів, зараз іде монетизація по субсидіях, біля відділення 
постійно черги.

Кандидати в Президенти України обіцяють повертати поступово вклади «Ощадбанку 
СРСР» і т.д..

А Ви не розглядали варіант віддаленого місця роботи ТВБВ №10016/072.
В Біликах відділення «Ощадбанку» існує майже 60 років і закриття його, Ви 

зрозумійте правильно, визиває соціальну напругу в селищі.
Тому селищна рада вимушена звертатися до всіх небайдужих до даного питання, 

відділення ТВБВ_№ 10016/074.

Ю.П.Латиш

mailto:21051585@mail.gqy.ua
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На № .від. Депутату Полтавської обласної ради 
Жуку М.Г.

Шановний Микола Григорович !

Звертаюсь до Вас з проханням допомогти відстояти та залишити відокремлене 
безбалансове відділення № 10016/074 філії -  Полтавського обласного управління в селищі 
Білики Кобеляцького району, Полтавської області.

Наше відділення «Ощадбанку» працює більше 60 років. В ньому обслуговуються, в 
основному сплачують за комунальні послуги, пенсіонери та пільгові категорії населення.

За оренду приміщення селищна рада нараховує чисто символічну суму -  1 грн. в рік. 
Контролер-касир працює на 0,5 ставки. Керівництво АТ «Ощадбанку» стверджує, що 
відділення неефективне, залишок коштів, залучених на депозитах найнижчі в області.

АТ «Ощадбанк»- державна установа і ефективність роботи, на мою думку, береться 
не по окремих відділеннях а взагалі по Банку.

Залучити громаду вкладати на депозити дуже важко, але поступово це буде 
зроблено, адже планується повернутися до виплат вкладів часів СРСР, то ж ці кошти 
будуть на депозитах мешканців.

Громада звернулася до мене з підписами і вкрай стурбована ситуацією з відділенням 
«Ощадбанку», виникає соціальна пащ 

Вірю у Вашу ефективну дощ

З повагою 
Селищний голова Ю.П. Латиш
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УКРАЇНА
БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
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На № V від___________ Народному депутату України

Вітко А.Л.

Шановний Артем Леонідович !

Виконком Білицької селищної ради прохає Вас допомогти відстояти та залишити 
відокремлене безбалансове відділення № 10016/074 філії -  Полтавського обласного 
управління в селищі Білики Кобеляцького району, Полтавської області.

Наше відділення «Ощадбанку» працює більше 60 років. В ньому обслуговуються, в 
основному сплачують за комунальні послуги, пенсіонери та пільгові категорії населення.

За оренду приміщення селищна рада нараховує чисто символічну суму -  1 грн. в рік. 
Контролер-касир працює на 0,5 ставки. Керівництво AT «Ощадбанку» стверджує, що 
відділення неефективне, залишок коштів, залучених на депозитах найнижчі в області.

AT «Ощадбанк»- державна установа і ефективність роботи, на мою думку, береться 
не по окремих відділеннях а взагалі по Банку.

Залучити громаду вкладати на депозити дуже важко, але поступово це буде 
зроблено, адже планується повернутися до виплат вкладів часів СРСР, то ж ці кошти 
будуть на депозитах мешканців.

Громада звернулася до мене з підписами і вкрай стурбована ситуацією з відділенням 
«Ощадбанку», виникає соціальна напруга.

Вірю у Вашу ефективну допомогу

З повагою 
Селищний голова

mailto:210515y85@mail.gov.ua


Публічне акц іонерне товариство
«Державний ощ адний банк України»

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

П О С Т А Н О В А

0 %  » Л.у о '^О 'Т -с:- 20 і 3  р

м. Київ

і оловував

Присутні:
Члени правління

Ви 1 В І • 1.С»К р Є N!;і Є !■ І! І. X' ЄІ р \' К 1 у р і ш \ 
підрозділів

Куратор ІІЬУ
(на підставі постанови Правління 
і ІБУ від 12.04.2017 №230-рш/1> і і

Секретар правління

№ Ь  ~Ь

Пишний А.1 . - голова правління

бородін і..В.. Барсуков А.З..
Драчко-Єрмоленко Є.В., Земцова І.М. 
Литвин В.М.. Стецевич А.І.. 1 купон А.О.

Цобко і і!

Осадчий І.А.
зауважень з боку курагора щодо кворчмх. 
порядку розгляд} питань га прийняття 
рішень правлінням нема«

і Іощенко 1 .0 .

Про зак р и ття  окремих тери тор іал ьн о  в ідокрем лених безбаланеових
відділень А Г “ О щ ад б ан к ”

(Цобко. Тютюн. Стецевич, 1 Іишний)

Розглянувши інформацію заступника директора. департаменту роздрібного 
бізнесу начальника управління регіональної мережі Цобко 1.11. щодо клопотань 
філій — Кіровоградського. Львівського. Миколаївського, Одеського, і(олтавського 
обласних управлінь А 1 “Ощадбанк”, керуючись Законом України ”1 Іро банки і 
оанківську діяльність”. Положенням про ліцензування банків, рішенням 
наглядової ради АТ "Ощадбанк" віл 31.10.2015 року (питання трете) "Про 
делегування наглядовою радою окремих повноважень правлінню АТ "Ощадбанк”, 
Статутом А і "Ощадбанк”. Положенням про типологію територіально 
відокремлених безбаланеових відділень А І "Ощадбанк", Типовими положеннями
про територіально відокремлені бсзбапансові відділення та філію . обласне
управління АТ "Ощадбанк” (у новій редакції), на підставі банківської ліцензії і а 
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. правління 
ТИХ.і АНОВЛЯС:



1. Поголитись із пропозиціями філій Кіровоградського, Львівського, 
Миколаївського. Одеського, Полтавського обласних управлінь А І “Ощадбанк" га 
лати дозвіл на закриття територіально відокремлених безбалансових відділень 
(далі І ВЫЛ. зазначених у додатку І до ціп постанови.

2. Начальникам філій — Кіровоградського (Семеняка О.А.). Львівського 
(Романів І.М.), Миколаївського (Ільяшеико Д.М.), Одеського (Древнинький Д.А.).
1 Іолтавського (Логвин Л.А.) обласних управлінь \ І “Ощадбанк" :

вжити заходів, направлених на недопущення загострення соціального 
напрхження в населених пунктах, в яких розташовані і ВЬВ, зазначені гз п. 1 ціп 
постанови, забезпечивши мешканців належним банківським обслуговуванням:

-  створити комісію з питань припинення діяльності установ, зазначених у п.
І цієї постанови, та вжити комплекс заходів, пов'язаних із їх закриттям, 
забезпечивши при цьому дотримання норм чинного законодавства;

. повідо мн ій  клієнтів банку мешканців населених пунктів, у яких
припиняється діяльність 1 ВЬВ. зазначених у п. 1 цієї постанови, про адреси 
найближчих установ АТ “Ощадбанк", у т.ч. тих, до яких передаються рахунки 
вкладників.

3. Секретарю правління довести ню постанову до філій -  Кіровоградською. 
Львівського. Миколаївсько! о. Одеського, Полтавського обласних управлінь 
АТ “Ощадбанк" га іеиартаменту роздрібного бізнес) \1 “Ощадбанк . 
департаменту бек-офісу. департаменту інформатизації, управління валютної о 
контролю та управління захисту інформації.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти па голову правління та 
його заступників відповідно до розподілу обов'язків між головою правління іл 
заступниками голови правління та на начальників філій Кіровоградського 
(Семеняка О.А.), Львівського (Романів І..VI.), М иколаївського (Ільяшеико ДАТ), 
Одеського (Древнинький Д.А. і. і Іолтавського (Логвин Л.А.) обласних управлінь 
АТ “Ощадбанк".
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Додаток !
до постанови правління 
ЛТ ''Ощадбанк"
від « Л> м с д а а о  20РУр. № Сої

Іі Е Р  Е Л І К
окремих територіально відокремлених безбалансових відділень

ф іл ії—  Кіровог р а д сь к о ю  обласною  \ п равл ін н я  А І “ О щ адбан к"
10010/033

ф іл ії—  Л ьв ів сь к о ї о обласної о уп равл ін н я  АТ “ О щ адбан к"
10013/0171 
10013/0176 
10013/0202

ф іл ії —  М и колаївськая  о обласного уп равл ін н я  А І “ О щ адбан к"
10014/012

ф ілії —  О деського обласного уп равл ін н я  А Г “ О щ ад б ан к"
100 і 50543 
100 і 50581

філії —
10016/074

Полтавського обласного управління А Г “ Ощадбанк"



Державний ощадний банк України 
Публічне акціонерне товариство

Філія — Полтавське обласне управління

Україна, 36014
м. Полтава, вул. Соборності, 63А 
Тел.: +380 (532)50 36 00 
Факс: +380 (532) 50 36 50 
contact-centre@oschadbank.ua

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

11 (Я 7019 п________  № 114-30-18- 1175

На№ ВІД

Білицькій селищній раді
39220, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, смт. Білики, 
вул. Кобеляцька, 53 А

Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» звертається з проханням 
достроково розірвати Договір оренди нерухомого майна б/н від 05.12.2018 року, частини 
нежитлового приміщення площею 14,3 м. к в ., що знаходиться за адресою : Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, смт. Білики, вул. Миру, 2-А. В зв’язку з припиненням діяльності ТВБВ 
№10016/074 згідно наказу філії -  Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» № 
257 від 11.02.2019 р.

Договір оренди просимо розірвати 22 квітня 2019 року

вик. Мокарєва Н.А..
@ (0532) 50-36-23, вн. 284 ■

З Повагою,

Начальник філії — 
обласного управління 
АТ «Ощадбанк» Л.А. Логвин.

oschadbank .ua 
0800 210 800

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 р.
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ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

Голові Білицької селищної ради 
Латишу Ю.П. 
вул. Кобеляцька, 53а, 

смт. Білики, Кобеляцький район 
Полтавська область 
39220

Шановний Юрію Петровичу
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Філія -  Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» на звернен їя 
жителів смт Білики щодо закриття територіально відокремленого безбалансовс го 
відділення №10016/074 філії - Полтавського обласного управління в смт Біли си 
Кобеляцького району повідомляє про наступне.

АТ «Ощадбанк» маючи статус державного банку та виконуючи рі ні 
соціальні програми, свою діяльність проводить виключно на комерційній оснє зі, 
керується законами ринкової економіки та дотримується стратегії, направлеї ої 
на рентабельну та прибуткову роботу. Адже від цього залежить належ тс 
виконання ним прийнятих на себе зобов’язань перед клієнтами, вчасність та 
якість надання послуг, дотримання норм законодавства, що регулюк гь 
банківську діяльність.

Для дотримання вимог контролюючих органів щодо забезпечен тя 
прибуткової діяльності та через жорстку конкуренцію серед комерційних банк в, 
Ощадбанк змушений постійно вживати заходів для оптимізації та розвитку 
мережі своїх установ. При цьому враховуються як економічні так і соціалі ні 
фактори, включаючи показники компактності та чисельності мешканців в 
населеному пункті, кількість клієнтів, які обслуговуються в установі, їх потре 5и 
в окремих видах банківських продуктах та послугах, перспективи нарощеная 
клієнтської бази.

Відповідно до порядку, прийнятого в АТ «Ощадбанк», припинен ая 
діяльності установ банку належить до компетенції вищого виконавчого орган; -  
правління АТ «Ощадбанк».

Виходячи із вищевикладеного, керівництво філії -  Полтавського обласне го 
управління АТ «Ощадбанк» постійно здійснює аналіз роботи підпорядкован їх 
відділень, за результатами якого, в разі необхідності, вживає заходів фінансове го 
оздоровлення проблемних установ. Поліпшення результатів діяльності відділе ть 
банку значною мірою залежить від кількості та обсягів прийнятих від мешканц в

Ощадбанк №1 
серед провідних 
банків України
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платежів, нарощення залишку по вкладах та здійснення розширеного спектру 
банківських операцій. При відсутності протягом визначеного періоду 
по итивних тенденцій у діяльності відділень, керівництву банку надаються 
пропозиції про їх закриття. При цьому, враховуючи інтереси клієнтів, особові 
ра? унки вкладників передаються до найближчої установи АТ «Ощадбанк».

Проведений аналіз діяльності територіально відокремленого 
бе: балансового відділення (далі -  ТВБВ) №10016/074 філії -  Полтавського 
об. асного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: 39220, Кобеляцький район, 
смг Білики, вул. Миру, буд. 2-а показав, що робота даної установи на протязі 
останніх років була неефективною у зв’язку з незначною кількістю клієнтів та 
обмеженим переліком банківських послуг, переважна частина з яких -  оплата 
комунальних платежів та отримання готівки по платіжних картках. Залишок 
коптів, залучених на депозитні вклади, по даному відділенні був одним з 
наі нижчих в області. Через неможливість наростити необхідну клієнтську базу 
у в дділенні не виконувалися планові бізнес -  показники.

Ефективна діяльність ТВБВ №10016/074 філії -  Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» залежала від багатьох чинників, але основою є 
взаєморозуміння та плідна співпраця з органами місцевої влади. У зв’язку з цим, 
наі равлялися листи до органів місцевої влади та неодноразово проводилися 
зус грічі з головою селищної ради щодо надання практичної допомоги по 
зал ученню нових клієнтів, в тому числі і працівників бюджетних установ, на 
обе луговування до державного банку з метою покращення основних бізнес -  
по: азників та забезпечення ефективної роботи відділення. Позитивних змін після 
пре веденої роботи не відбулося. Працівники бюджетних організацій, в тому 
чиє лі і селищної ради, продовжують обслуговуватися в комерційному банку. 
Вс ці перераховані аргументи стали причиною розгляду питання про закриття 
даі ого відділення.

Правлінням АТ «Ощадбанк» прийнято рішення про припинення діяльності 
територіально відокремленого безбалансового відділення №10016/074 філії -  
По ттавського обласного управління 20 квітня 2019 року (постава правління від
08.02.2019 р. №67).

Після закриття ТВБВ №10016/074 картотека рахунків клієнтів буде 
передана до ТВБВ №10016/072 за адресою: 39200, Кобеляцький район, 
м. Кобеляки, вул. Шевченка, буд. 4 - режим роботи з клієнтами з понеділка по 
п ’ятницю з 08:00 год. до 16:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Дякуємо за розуміння та просимо даний лист довести до жителів 
емт Зілики.

З повагою,
Нач ільник філії -  Полтавського 
обласного управління АТ «Ощадбанк» Л.А. Логвин

вик. П шомаренко С.О. 
тел. (0 532) /50-36-34



ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

Голові Білицької 
селишної ради 
Латиш Ю.П. 
вул. Кобеляцька, 53а 
смт. Білики 
Кобеляцький район 
Полтавська область 
39220

Копія: Депутатському кор усу
Білицької селищної ради

Шановний пане голово!

Філія -  Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» на Ваш лист N 32- 
44/64 від 19.03.2049р. та звернення від 26.03.2019р. щодо збереже шя 
функціонування територіально відокремленого безбалансового відділе шя 
№10016/074 філії - Полтавського обласного управління в смт Білики Кобеляцьь лт> 
району повідомляє про наступне.

АТ «Ощадбанк» маючи статус державного банку та виконуючи різні соціа. ьні 
програми, свою діяльність проводить виключно на комерційній основі, керуєг ься 
законами ринкової економіки та дотримується стратегії, направленої на рентабел »ну 
та прибуткову роботу. Адже від цього залежить належне виконання ним прийш пих 
на себе зобов’язань перед клієнтами, вчасність та якість надання послуг, дотрима іня 

^ о р м  законодавства, що регулюють банківську діяльність.
Для дотримання вимог контролюючих органів щодо забезпечення прибутю вої 

цяльності та через жорстку конкуренцію серед комерційних банків, ОщадС інк 
змушений постійно вживати заходів для оптимізацїі та розвитку мережі сі оїх 

^установ. При цьому враховуються як економічні так і соціальні фактори, включаї >чи 
уфпоказники компактності та чисельності мешканців в населеному пункті, кільк еть 

^клієнтів, які обслуговуються в установі, їх потреби в окремих видах банківсь сих 
^продуктах та послугах, перспективи нарощення клієнтської бази.
З* Відповідно до порядку, прийнятого в АТ «Ощадбанк», припинення діяльн сті 
^установ банку належить до компетенції вищого виконавчого органу -  правлі шя 

чьДТ «Ощадбанк».
Ж  
/ 2 .
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Виходячи із вищевикладеного, керівництво філії -  Полтавського обласного 
упр; вління АТ «Ощадбанк» постійно здійснює аналіз роботи підпорядкованих 
відд лень, за результатами якого, в разі необхідності, вживає заходів фінансового 
озд( ровлення проблемних установ. Поліпшення результатів діяльності відділень 
бан] у значною мірою залежить від нарощення залишку по вкладах, кредитування, 
отрі мання пенсій та зарплат з використанням банківських платіжних карток.
При відсутності протягом визначеного періоду позитивних тенденцій у діяльності 
відд] лень, керівництву банку надаються пропозиції про їх закриття. При цьому, 
вра? овуючи інтереси клієнтів, особові рахунки вкладників передаються до 
най* лижчої установи АТ «Ощадбанк».

Проведений аналіз діяльності територіально відокремленого безбалансового 
відд] лення (далі -  ТВБВ) №10016/074 філії -  Полтавського обласного управління 
АТ (Ощадбанк» за адресою: 39220, Кобеляцький район, смт Білики, вул. Миру, 
буд 2-а показав, що робота даної установи на протязі останніх років була 
нее< ективною у зв’язку з незначною кількістю клієнтів та обмеженим переліком 
бані івських послуг, переважна частина з яких -  оплата комунальних платежів та 
отрі мання готівки по платіжних картках. Залишок коштів, залучених на депозитні 
вклі ци, по даному відділенні був одним з найнижчих в області. Через неможливість 
нар< стити необхідну клієнтську базу у відділенні не виконувалися планові бізнес -  
пок; зники.

Ефективна діяльність ТВБВ №10016/074 філії -  Полтавського обласного 
упр. вління АТ «Ощадбанк» залежала від багатьох чинників, але основою є 
взае лорозуміння та плідна співпраця з органами місцевої влади. У зв’язку з цим, 
нап являлися листи до органів місцевої влади та неодноразово проводилися зустрічі 
з го овою селищної ради щодо надання практичної допомоги по залученню нових 
кліє ітів, в тому числі і працівників бюджетних установ, на обслуговування до 
дер: :авного банку з метою покращення основних бізнес -  показників та 
забє шечення ефективної роботи відділення. Позитивних змін після проведеної 
роб< ти не відбулося. Працівники бюджентних організацій, в тому числі і селищної 
раді , продовжують обслуговуватися в комерційному банку.

Правлінням АТ «Ощадбанк» прийнято рішення про припинення діяльності 
тері горіально відокремленого безбалансового відділення №10016/074 філії -  
Пол авського обласного управління 20 квітня 2019 року (постава правління від 
08 .0’.2019 р. №67).

Після закриття ТВБВ №10016/074 картотека рахунків клієнтів буде передана 
до ГВБВ №10016/072 за адресою: 39200, Кобеляцький район, м. Кобеляки, 
вул. Шевченка, буд. 4 - режим роботи з клієнтами з понеділка по п’ятницю з 08:00 
год. до 16:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Додатково повідомляємо, що з 01 квітня по 18 квітня 2019 року включно ТВБВ 
№1( 016/074 буде обслуговувати клієнтів по наступному режиму: з понеділка по 
п’ ло эд. до 13:00 год.

Л.А. Логвин



КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 15/27, м.Кобеляки Полтавської області, 39200, тел. факс (05343 3-13-53 
e-mail: kob rda@adm-pl.gov.ua. Web: http://kobelyaki.adm-pl.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04057379

21.03.2019 № 03.1-16/234 На № _________  від _____

Голові Білицької 
селищної ради 
Латишу Ю.П.

На Ваше звернення до обласної державної адміністрації щодо закриття 
Білицького відділення «Ощадбанку» №10016/074 надсилаю інформацію 
начальника філії -  Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» 
Логвин Л.А.

Додаток на 2 арк. в 1 прим, тільки адресату.

Г олова
районної державної 
адміністрації Т.ШЕВЧЕНКО

Шевцова 31293 
Тюпка 32333

http://kobelyaki.adm-pl.gov.ua
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Державний ощадний банк України 

Публічне акціонерне товариство

Філія — Полтавське обласне управління

Україна, 36014
м. Полтава, вул. Соборності, 63а

м ій  б а н к , м о я  к р а їн а
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Шановна пані голово!

Філія -  Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» на Ваше зверненн \ щодо 
збереження функціонування територіально відокремленого безбалансового від; ілення 
№10016/074 філії - Полтавського обласного управління в смт Білики Кобеля дького 
району повідомляє про наступне.

АТ «Ощадбанк» маючи статус державного банку та виконуючи різні со пальні 
програми, свою діяльність проводить виключно на комерційній основі, ке) ується 
законами ринкової економіки та дотримується стратегії, направленої на рентє Зельну 
та прибуткову роботу. Адже від цього залежить належне виконання ним прийн тих на 
себе зобов’язань перед клієнтами, вчасність та якість надання послуг, дотр імання 
норм законодавства, що регулюють банківську діяльність.

Для дотримання вимог контролюючих органів щодо забезпечення приб ткової 
діяльності та через жорстку конкуренцію серед комерційних банків, Оп адбанк 
змушений постійно вживати заходів для оптимізації та розвитку мережі своїх у танов. 
При цьому враховуються як економічні так і соціальні фактори, включаючи пог лзники 
компактності та чисельності мешканців в населеному пункті, кількість клієн їв, які 
обслуговуються в установі, їх потреби в окремих видах банківських продуктах та 
послугах, перспективи нарощення клієнтської бази.

Відповідно до порядку, прийнятого в АТ «Ощадбанк», припинення дія іьності 
установ банку належить до компетенції вищого виконавчого органу -  пр. вління 
АТ «Ощадбанк».

Виходячи із вищевикладеного, керівництво філії -  Полтавського об; асного 
управління АТ «Ощадбанк» постійно здійснює аналіз роботи підпорядк званих 
відділень, за результатами якого, в разі необхідності, вживає заходів фінаї сового 
оздоровлення проблемних установ. Поліпшення результатів діяльності відділен . банку 
значною мірою залежить від кількості та обсягів прийнятих від мешканців
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платежів, нарощення залишку по вкладах та здійснення розширеного с лектр\ 
банківських операцій. При відсутності протягом визначеного періоду пози ивних 
тенденцій у діяльності відділень, керівництву банку надаються пропозиції про їх 
закриття. При цьому, враховуючи інтереси клієнтів, особові рахунки вкл; дників 
передаються до найближчої установи АТ «Ощадбанк».

Проведений аналіз діяльності територіально відокремленого безбалаї сового 
відділення (далі -  ТВБВ) №10016/074 філії -  Полтавського обласного упр; вління 
АТ «Ощадбанк» за адресою: 39220, Кобеляцький район, смт Білики, вул. Миру, 
буд. 2-а показав, що робота даної установи на протязі останніх рокі і була 
неефективною у зв’язку з незначною кількістю клієнтів та обмеженим переліком 
банківських послуг, переважна частина з яких -  оплата комунальних платі жів та 
отримання готівки по платіжних картках. Залишок коштів, залучених на дез озитні 
вклади, по даному відділенні був одним з найнижчих в області. Через немож і и вість 
наростити необхідну клієнтську базу у відділенні не виконувалися планові б знес -  
показники.

Ефективна діяльність ТВБВ №10016/074 філії -  Полтавського об-і асного 
управління АТ «Ощадбанк» залежала від багатьох чинників, але оснс зою є 
взаєморозуміння та плідна співпраця з органами місцевої влади. У зв’язку з цим, 
направлялися листи до органів місцевої влади та неодноразово проводилися зу трічі з 
головою селищної ради щодо надання практичної допомоги по залученню нових 
клієнтів, в тому числі і працівників бюджетних установ, на обслуговува іня до 
державного банку з метою покращення основних бізнес -  показників та забезг зчення 
ефективної роботи відділення. Позитивних змін після проведеної роботи не від >улося. 
Працівники бюджентних організацій, в тому числі і селищної ради, продов кують 
обслуговуватися в комерційному банку. Всі ці перераховані аргументи стали 
причиною розгляду питання про закриття даного відділення.

Правлінням АТ «Ощадбанк» прийнято рішення про припинення діяльності 
територіально відокремленого безбалансового відділення №10016/074 ( ілії -  
Полтавського обласного управління 20 квітня 2019 року (постава правліні я від
08.02.2019 р. №67).

Після закриття ТВБВ №10016/074 картотека рахунків клієнтів буде пере, ана до 
ТВБВ №10016/072 за адресою: 39200, Кобеляцький район, м. Кобеляки, 
вул. Шевченка, буд. 4 - режим роботи з клієнтами з понеділка по п'ятницю з 08 30 год. 
до 16:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год.

Дякуємо за розуміння та увагу до установ банку.

З повагою,
Начальник філії -  Полтавського 
обласного управління АТ «Ощадбанк»


