
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НАКАЗ

________________ м. Київ №_______________
Про проведення кампанії 
електронного декларування 
в НКРЗІ

Керуючись Законом України «Про запобігання корупції» та відповідно до 
наказів Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 
№ 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку 
заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29.07.2021 за № 987/36609 та від 20.08.2021 № 539/21 «Про 
затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування 
декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та 
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925, та 
з метою запобігання порушенням вимог фінансового контролю

НАКАЗУЮ:

1. Працівникам НКРЗІ, які є суб’єктами декларування, (далі – суб’єкти 
декларування) до 01.04.2022 подати шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – 
Національне агентство) 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 минулий рік за формою, що визначається 
Національним агентством.

2. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції:
2.1. протягом 2022 року інформувати суб’єктів декларування, які 

звільняються з НКРЗІ та припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування:

щодо необхідності не пізніше 30 календарних днів з дня припинення такої 
діяльності подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 
агентства декларацію (вид «при звільненні») за період, не охоплений раніше 
поданими деклараціями;



2
щодо необхідності наступного року після припинення такої діяльності 

подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства 
декларацію (вид «щорічна» з позначкою «я припинив(ла) виконувати функції 
держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)») за минулий 
рік;

2.2. у строки, визначені законодавством, проводити перевірку факту 
подання суб’єктами декларування та особами, які працювали в НКРЗІ або 
входять чи входили до складу конкурсної комісії, відповідно до частини першої 
статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій та 
повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

3. Управлінню фінансового забезпечення забезпечити надання:
суб’єктам декларування інформації (довідки) про нараховану їм суму 

заробітної плати за 2021 рік - до 07.02.2022;
суб’єктам декларування, які звільняються з НКРЗІ, інформації (довідки) 

про нараховану їм суму заробітної плати з 01.01.2022 по день звільнення 
включно - в день звільнення;

Голові та членам НКРЗІ, керівнику Апарату НКРЗІ та працівникам 
НКРЗІ, які обіймають посади державної служби категорії «Б», інформації 
(довідки) про нараховану їм суму заробітної плати, яка перевищує 50 
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2022 - 
протягом 3 робочих днів з дня виплати заробітної плати.

4. Управлінню персоналу забезпечити надання до Сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції:

списку працівників НКРЗІ (у тому числі тих, хто перебуває у 
довготривалих відпустках, та призваних (мобілізованих) на військову службу зі 
збереженням робочого місця (посади)) станом на 31.12.2021, а також списку 
працівників НКРЗІ, звільнених у 2021 році - до 07.02.2022;

списку працівників НКРЗІ, які звільнилися з 01.01.2022 по 31.03.2022, а 
також списку осіб, які прийняті на роботу в НКРЗІ за цей період - до 
05.04.2022;

списку осіб, які протягом 2021 року перебували у складі конкурсної 
комісії на зайняття вакантних посад державної служби НКРЗІ (далі – конкурсна 
комісія) (крім працівників НКРЗІ) - до 07.02.2022;

інформації про особу, яка протягом 2022 року увійшла до складу (вийшла 
із складу) конкурсної комісії (крім працівників НКРЗІ) - не пізніше наступного 
робочого дня включення особи до складу конкурсної комісії (виключення 
особи зі складу конкурсної комісії).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова НКРЗІ Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ


