
 

Шановні депутати районної ради! 
 

Повідомляємо, що з 01 січня 2020 року розпочнеться черговий етап 

електронного декларування.  

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України від 11 липня 2002 року №93-

ІV «Про статус депутатів місцевих рад» та статті 45 Закону України від 14 жовтня 

2014 року №1700-VІІ «Про запобігання корупції» Ви, як депутат районної ради та 

особа, яка уповноважена виконувати функції місцевого самоврядування, 

зобов’язані до 01 квітня 2020 року подати шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), через 

власний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, щорічну електронну декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 

2019 рік, за формою, затвердженою рішенням Національного агентства від           

10 червня 2016 року №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування». 

Окрім щорічної декларації, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин          

01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком та 

охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в 

якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного 

року, подаються такі декларації у разі: 

1)   якщо  припиняється  діяльність, яка  пов’язана з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, то така  декларація подається не пізніше 

дня такого припинення та охоплює період, який не був охоплений деклараціями, 

раніше поданими таким суб’єктом декларування містить інформацію станом на 

останній день такого періоду,а  останнім днем такого періоду є день, що передує 

дню подання декларації; 

2)  якщо припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, декларація подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 

року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність і  

охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в 

якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного 

року; 

3)  якщо декларація подається до призначення або обрання особи на посаду. 

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що 

передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), 

якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на           

31 грудня звітного року. 

Відповідно до наданих на сайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції рекомендацій в частині «Декларування» та з метою завчасної підготовки 

до чергового етапу електронного декларування, пропонуємо виконати такі дії: 

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому 

персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповно-

важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
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2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого електронного цифрового 

підпису для роботи з реєстром. 

Декларацію слід заповнювати за Правилами заповнення декларації, наведе-

ними у затвердженій формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (рішення НАЗК від 10 червня 2016 року 

№3), та користуватися статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції», а 

також Роз’ясненнями щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого 

рішенням НАЗК від 11 серпня 2016 року №3, та наданих рекомендацій на сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

За звітний період декларант, зобов’язаний: 

у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі  

банку-нерезидента, у десятиденний строк письмово повідомити про це Націо-

нальне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і 

місцезнаходження банку-нерезидента; 

письмово повідомити Національне агентство про суттєві зміни у майновому 

стані, а саме отримання одноразового доходу або придбання майна на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на       

01 січня відповідного року (1921 гривні), у десятиденний строк з моменту отри-

мання доходу або придбання майна. Зазначена інформація вноситься до Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій дер-

жави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Національного агентства. 

Національне агентство щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, 

проводить контроль щодо своєчасності подання, правильності та повноти запов-

нення, здійснює логічний та арифметичний контроль, а також може проводити 

повну перевірку декларацій. 

Відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції», після 

закінчення строку подання, районна рада перевірить, протягом 5 робочих днів, 

факт подання Вами декларації. 

А у разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації 

відповідно до вимог вищезазначеного закону, районна рада зобов’язана повідо-

мити про це Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж трьох 

робочих днів з дня виявлення такого факту. 

За несвоєчасне подання та завідомо недостовірні відомості у декларації 

передбачено: 

• адміністративний штраф за: 

несвоєчасне подання  без поважних причин декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.1 статті 172-6 

КУпАП), карається накладенням штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян; 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного 

рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані ка-

рається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (ч.2 статті 172-6 КУпАП); 
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подання завідомо недостовірних відомостей у декларації  карається накла-

денням штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян, 

стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випад-

ку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 про-

житкових мінімумів для працездатних осіб (160000-400000 грн) (ч.3 172-6 

КУпАП); 

• кримінальна відповідальність за подання суб’єктом декларування завідо-

мо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом декла-

рування зазначеної декларації карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 

п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років (366-1 ККУ). 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єкта декларування завідомо 

недостовірних відомостей у декларації стосовно майна, що має вартість, настає у 

випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад           

250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

 

 

  

 


