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Важливо !

З 01.12.2021 набрали чинності базові документи, затверджені
Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК),
які стосуються електронного декларування, зокрема оновлено:

нову форму декларації та Порядок її заповнення та
подання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#n16;

затверджено нову форму повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані та Порядок інформування НАЗК про суттєві зміни у
майновому стані https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text;

затверджено нову форму повідомлення та оновлений порядок
повідомлення НАЗК про відкриття валютного рахунку в банку-
нерезиденті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21#Text.

Вперше у декларантів з’явилася повноцінна заюстована інструкція про
те як правильно заповнювати кожен пункт декларації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#n16
https://l.facebook.com/l.php?u=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21?fbclid%3DIwAR1whGmrL85FpnfXRqFW0hlGaN-RnRadJH8CV-OXSRBi0sTOEYe_ClgFvOU#Text&h=AT0Kpg4N22EXePTME69KuinJlSkTZSj7e8JbjNgPjFZibQyy80aE4t9fY-bbFcTmmna_xB_sujVJkxJ7qlrkY_i57DWUMRuxbKzvq4jhoCQ_6fjat2sa1c9cXobPwVqTSPA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3TVHQ78SEnhrk41wmFt-rdpiel6vh1xUIy-60lHJbpV7_R97W4fqZN5PlaErUPcysleZ4bvhZIH8rQ1fcjlGF6OiPC4gaY-inhBbp6idJQMmpw4Ha4SgbZhW95hVXWJdjd7GSHZWx4Gp6hqB8Jm5eqfKFfQHklhS1tctEwhNke8XkAkuzLud6mmaY0Hc5UlG7gju7wKFzfKXs
https://l.facebook.com/l.php?u=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-21?fbclid%3DIwAR3m_juqKXP9vubaLyC_xU3rxWwHd1htkorMyDkaMJFi7yprAuQlhXH9npE#Text&h=AT0ibe2ssUl_k5gOh6jNhjVHQSQbvGvgE50b5YBXCwk97ylw6ydGTPqhlQK2-AxrVSIYUa82gOC9vooWw9Ir7gPCbSOvY1J0-Hy-SfWUOwzcJxlRuneltV0jey5MDW5ctZQ&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3TVHQ78SEnhrk41wmFt-rdpiel6vh1xUIy-60lHJbpV7_R97W4fqZN5PlaErUPcysleZ4bvhZIH8rQ1fcjlGF6OiPC4gaY-inhBbp6idJQMmpw4Ha4SgbZhW95hVXWJdjd7GSHZWx4Gp6hqB8Jm5eqfKFfQHklhS1tctEwhNke8XkAkuzLud6mmaY0Hc5UlG7gju7wKFzfKXs


Серед іншого декларантами є державні службовці, члени державних колегіальних органів, посадові
особи юридичних осіб публічного права, посадові і службові особи інших державних органів» та інші
суб’єкти декларування.

«посадові та службові особи інших 
державних органів» 

працівники державних органів, які здійснюють функції 
представників влади або обіймають посади, пов’язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій

У разі визначення посадових осіб на державних 

підприємствах слід брати до уваги положення ч. 

3 ст. 65 ГК України. Так, посадовими особами 

підприємства є керівник, головний бухгалтер, 

члени наглядової ради (у разі її утворення), 

виконавчого органу та інших органів управління 

підприємств. Визначальним при цьому є обсяг 

повноважень відповідного працівника.

При визначенні того, чи є працівник юридичної особи публічного права

посадовою особою, враховується обсяг та характер здійснюваних ним функцій.

Тому навіть у разі невизначення працівника посадовою особою у статутних чи

інших внутрішніх документах підприємства він може бути посадовою особою і

бути суб’єктом декларування в розумінні Закону.

Суб’єкти декларування

особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 4 частини
першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон)

посадові особи юридичних осіб 
публічного права

особи, які мають повноваження 
здійснювати організаційно-розпорядчі чи 

адміністративно-господарські функції

Посадові особи відокремлених структурних підрозділів (філії та

представництва) юридичної особи публічного права є суб’єктами

декларування в розумінні Закону.



Види декларацій та порядок їх подання

декларація при звільненні -

декларація, яка подається не

пізніше 30 календарних днів

з дня припинення діяльності.

декларація кандидата на

посаду - декларація, яка

охоплює звітний рік (період з

01 січня до 31 грудня

включно), що передує року, в

якому особа подала заяву на

зайняття посади, якщо інше не

передбачено законодавством,

та містить інформацію станом

на 31 грудня звітного року.

Якщо особа, яка припинила здійснення

діяльності, до завершення

визначеного Законом строку подання

щорічної декларації знов починає здійснення

діяльності, вона подає щорічну декларацію як

особа, яка продовжує здійснювати діяльність.

Щорічна декларація (після звільнення) у

такому випадку не подається.

щорічна декларація - декларація, яка

подається суб’єктом декларування щороку

та після припинення діяльності (після

звільнення) у період з 00 годин 00 хвилин

01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня.

Така декларація 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. Подається за період, який

не був охоплений

деклараціями, раніше

поданими суб’єктом

декларування, та містить

інформацію станом на

останній день такого періоду,

яким є останній день

здійснення діяльності.

Якщо особа подала щорічну

декларацію за минулий рік,

декларація кандидата на посаду

за цей період не подається.



Загальні правила заповнення декларації

Відомості про об’єкт
декларування
зазначаються незалежно
від того, розташований
він на території України
чи за її межами.

Об’єкт декларування зазначається

якщо:

 наявний станом на 31 грудня

 перебував у

володінні/користуванні не

менше половини днів

звітного періоду (183 дні). ½

звітного періоду – для

декларації «при звільненні».

Власність декларується за

наявності на кінець звітного

періоду.

Об’єкти декларування –
всі об'єкти, що належать
суб'єкту декларування та
членам його сім’ї:

• приватна власність,  у 
т.ч. спільна власність

• оренда

• володіння

• інше право 
користування

Розмір (вартість)
зазначається у гривні, крім
тих, відомості про які
зазначаються у розділі 12
«Грошові активи» та розділі
13 «Фінансові зобов’язання».

Вартість може заокруглюватися до

одиниці за математичними

правилами у випадках зазначення

вартості об’єктів декларування, які

відображаються у розділі 3 «Об’єкти

нерухомості», розділі 5 «Цінне рухоме

майно (крім транспортних засобів)»,

розділі 6 «Цінне рухоме майно -

транспортні засоби»; вартості

криптовалюти та інших об’єктів, що

зазначаються в розділі 10

«Нематеріальні активи»; грошових

показників у розділі 11 «Доходи, у тому

числі подарунки», розділі 12 «Грошові

активи», розділі 13 «Фінансові

зобов’язання» та розділі 14 «Видатки та

правочини суб’єкта декларування».

Вартість зазначається,
якщо відома або
повинна бути відомою
за правочином.



Порогова вартість об’єктів декларування на звітний рік 
(2021):

5 ПМ – 11 350 грн.
Зазначається у розділі 11
«Доходи, у тому числі
подарунки» - лише в
частині отриманих
подарунків, у разі якщо
вартість кожного
подарунка перевищує
зазначену суму.

50 ПМ – 113 500 грн.
Зазначається у розділі
12 «Грошові активи»,
розділі 13 «Фінансові
зобов’язання», розділі 14
«Видатки та правочини»,
у разі якщо вартість
об’єкта декларування
перевищує зазначену
суму.

100 ПМ – 227 000 грн.
Зазначається у розділі 5
«Цінне рухоме майно
(крім транспортних
засобів)», у разі якщо
вартість об’єкта
декларування
перевищує зазначену
суму.

ПМ (2021) – 2270 грн



На що звертати увагу при заповненні декларації 
(типові помилки декларантів)

Необхідно вірно визначити чи належить декларант
до переліку осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище

Перелік службових осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, визначений у
примітці до ст. 513 Закону України «Про запобігання
корупції»

Розділ 2.1 «Інформація про суб’єкта 
декларування».

Розділ 3 «Об’єкти нерухомості»

зазначити право користування об’єктом нерухомого
майна, в якому декларант та/або член сім’ї
зареєстрований, однак не володіє ним на праві
власності

зазначити право користування об’єктом нерухомого
майна, в якому декларант та/або член сім’ї фактично
проживає, але не володіє ним на праві власності

при зазначенні права користування приватним
будинком, водночас зазначається про право
користування земельною ділянкою під ним

відомості про загальну площу об’єкта нерухомості не
округлюються

датою набуття права власності на об’єкти нерухомого
майна є дата державної реєстрації такого права (не
день укладення правочину)

Розділ 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби».

зазначити відомості про транспортні засоби, які
«відчужені» на підставі довіреності, однак
фактично лишились зареєстрованими за
декларантом та/або членом сім’ї

вірно зазначити ідентифікаційний номер (VIN-
коду) автомобіля (не є номерним знаком
автомобіля)



Розділ 7 «Цінні папери»

зазначати відомості щодо номінальної вартості
цінних паперів (не загальну). У декларації
зазначається кількість таких цінних паперів та
номінальна вартість одного цінного папера

Розділ 11 «Доходи, у тому числі 
подарунки»

зазначати нарахований дохід (з урахуванням
податків і зборів)

джерелом доходу зазначати орган, установу
чи організацію, яка виплачувала заробітну
плату чи інший дохід

під час продажу майна зазначати джерелом
доходу покупця такого майна

подарунки вважаються доходом незалежно
від того, у якій формі вони отримуються: у
формі грошових коштів або в іншій формі
(зазначаються якщо їх вартість більше 5пм)

Розділ 12 «Грошові активи»

Якщо сукупна вартість усіх наявних станом на останній
день звітного періоду в суб’єкта декларування або члена
його сім’ї грошових активів перевищує 50 ПМ, такі активи
(всі наявні незалежно від пм) зазначаються в декларації

кошти, які були позичені декларантом третій особі
зазначаються в розділі 12 «Грошові активи», а не в
розділі 13 «Фінансові зобов’язання»

в деяких випадках декларант має зазначати
певний об’єкт в одному розділі і пов’язану з ним
інформації в іншому

Наприклад: відображення відомостей про придбання 
об’єкта нерухомості, але відсутність інформації про 
укладення відповідного правочину. 

Розділи 15, 11, 3



Рекомендації

Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка

вказана у Вашому персональному кабінеті Реєстру.

На Вашу поштову скриньку мають надходити повідомлення

про збереження чернетки, подання декларації, зміну ЕЦП у

Реєстрі тощо. Якщо повідомлення немає перевірте папку

«Спам» Вашої поштової скриньки, перевірте правильність

зазначення адреси електронної поштової скриньки у вкладці

«Мій профіль» персонального кабінету.

Перевірити термін дії та працездатність

Вашого ЕЦП для роботи з Реєстром.

У разі, якщо термін дії сертифіката сплинув, Ви не

зможете користуватись ЕЦП, в тому числі

подавати електронні документи до Реєстру. Тоді

Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати

новий ЕЦП.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете

скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на

електронні документи за посиланням:

https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної

перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС

НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ

ПІДТВЕРДЖЕНО».

З метою запобігання виникненню перешкод під час чергового етапу

електронного декларування в Україні просимо Вас виконати такі дії:

Якщо Ви не знаєте чи подано Вашу декларацію, будь ласка,

перевірте її наявність у публічній частині за посиланням

https://public.nazk.gov.ua, переконайтесь, що в особистому

кабінеті вона має статус «Активна» та перевірте вкладку «Мої

повідомлення» персонального кабінету.

За можливості подавайте декларацію завчасно, оскільки в

останні дні кампанії декларування можливі перебої в роботі

Реєстру у зв’язку з надмірним навантаженням. Єдиний державний реєстр декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування - Реєстр



Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Подається таке повідомлення

службовими особами, які займають
відповідальне та особливо відповідальне
становище

суб’єктами декларування, які займають посади,
пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків

Суттєві зміни в майновому стані

Перелік затверджений рішенням Національного

агентства від 17.06.2016 № 2, зареєстрованим

в Міністерстві юстиції України від 19.07.2016 за

№ 987/29117

Перелік визначений у примітці до ст. 51-3

Закону України «Про запобігання корупції»

стосується лише декларанта, а не членів сім’ї

подається виключно в електронній формі

подається протягом 10 днів

дохід/видаток має бути одноразовий

отримання доходу, придбання майна
або здійснення видатку на суму більше
50 ПМ (124 050 грн)

Повідомлення:

ПМ(2022) – 2481 грн



Повідомлення про відкриття валютного рахунку в 

банку-нерезиденті

Подається таке повідомлення у разі відкриття рахунку:

суб’єктом

декларування членами його сім’ї

Валютний рахунок - будь-який рахунок, 

відкритий в установі банку-нерезидента в будь-

якій валюті.

Установа банку-нерезидента - юридична

особа – нерезидент будь-якої організаційно-

правової форми, яка є банком, її відокремлені

підрозділи (філії, відділення), що створені і

діють відповідно до законодавства іноземної

держави та з місцезнаходженням за межами

України.

Повідомлення:

стосується як декларанта так і членів сім’ї

подається виключно в електронній формі
(в Реєстрі)

подається протягом 10 днів

інформація, зазначена у повідомленні,
відображається у декларації за відповідний
звітний період



Відповідальність

порушення строку 
подання декларації

завідомо недостовірні 
відомості в декларації

неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення 

про відкриття валютного 
рахунку в установі банку-

нерезидента або про суттєві 
зміни 

у майновому стані.

умисне неподання несвоєчасне 

подання

кримінальна 

відповідальність

за ст. 366-3 КК України

адміністративна 

відповідальність 

за ст. 172-6 КУпАП

адміністративна 

відповідальність 

за ст. 172-6 КУпАП



Завідомо недостовірні відомості в декларації

понад 500 
ПМ

кримінальна 
відповідальніст

ь 
за ст. 366-2 КК 

України

від 100 до 
500 ПМ

адміністративна 
відповідальність 

за ст. 172-6 
КУпАП   

до 100 ПМ

дисциплінарн
а 

відповідальні
сть

1 240 500 
грн

від 248 100 до 
1 240 500 грн

до 248 100 
грн

ПМ(2022) – 2481 грн



Корисні посилання

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-otrymaty-
neobhidni-dlya-zapovnennya-deklaratsiyi-

dani-onlajn-pid-chas-karantynu/

інформація з державних реєстрів, що
може бути необхідна для заповнення
декларації

https://nazk.gov.ua/uk/rekomendatsiyi-pry-
roboti-z-yedrd/

рекомендації НАЗК при роботі з
Реєстром

https://wiki.nazk.gov.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Rozyasnennya-1-

vid-03.02.2021-1-1.pdf

Роз'яснення щодо подання декларацій
та повідомлень про суттєві зміни в
майновому стані №1 від 03.02.2021 (в
частині законодавчих нововведень не є
актуальним)

support@nazk.gov.ua
служби технічної підтримки, у разі
виникнення питань технічного характеру
при роботі з Реєстром

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-
21?fbclid=IwAR0w-KPmCAZbP-

83r7LdrU0MByT0ERe5va_SbfZNgKKDwA8DLAoo-
9rPL7o#n16

Порядок заповнення та подання
декларації

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-otrymaty-neobhidni-dlya-zapovnennya-deklaratsiyi-dani-onlajn-pid-chas-karantynu/
https://nazk.gov.ua/uk/rekomendatsiyi-pry-roboti-z-yedrd/
https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Rozyasnennya-1-vid-03.02.2021-1-1.pdf
mailto:support@nazk.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21?fbclid=IwAR0w-KPmCAZbP-83r7LdrU0MByT0ERe5va_SbfZNgKKDwA8DLAoo-9rPL7o#n16


Запитання

У разі виникнення запитань під час навчання «Е-

декларування. Що нового чекає на декларантів у 2022

році?» просимо всіх бажаючих звертатися на електронні

пошти працівників Сектору з питань з питань

запобігання та виявлення корупції:

a.dolhii@nkrzi.gov.ua v.boliukh@nkrzi.gov.ua

pozniak@ucrf.gov.ua

Електронна адреса для суб’єктів

декларування, що працюють в УДЦР


