
            

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ 
КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

НАКАЗ

_______________ Київ № _________

Про електронне декларування 
в умовах воєнного стану та 
втрату чинності пунктів 1 і 2 
наказу Голови НКРЗІ
від 19.01.2022 №1/аг

Враховуючи пункт 6 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку», положення Закону України «Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 
війни» та Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 07.03.2022 №4 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах 
воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента, проведення перевірок)»

НАКАЗУЮ:

1. На часткову зміну наказу Голови НКРЗІ від 19.01.2022 №1/аг «Про 
проведення кампанії електронного декларування в НКРЗІ»:

1.1. Працівникам НКЕК, які є суб’єктами декларування, (далі – суб’єкти 
декларування) подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, (далі – декларація) (вид «щорічна» з позначкою «я продовжую 
виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування») за 2021 рік 
за формою, що визначається НАЗК у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного 
за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин 
відповідного числа третього місяця від такого дня;

1.2. Суб’єкти декларування, які у зв’язку з безпосередніми наслідками їх 
участі у бойових діях не мають фізичної можливості подати декларацію (вид 
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«щорічна» з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або органу 
місцевого самоврядування») за 2021 рік, протягом строку, зазначеного у пункті 
2 цього наказу, подають декларацію у період з 00 годин 00 хвилин дня, 
наступного за днем закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання, до 00 
годин 00 хвилин відповідного числа наступного місяця;

1.3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції інформувати 
суб’єктів декларування, які звільняються з НКЕК під час дії воєнного стану та 
припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, щодо необхідності у період з 00 годин 00 хвилин дня, 
наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 
хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня, подавати шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію (вид «при звільненні») за 
період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

1.4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 і 2 наказу Голови 
НКРЗІ від 19.01.2022 №1/аг «Про проведення кампанії електронного 
декларування в НКРЗІ».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова     Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ


