
     
 

 
         

 

 

Щорічна При звільненні 
Кандидата на 

посаду 
Після звільнення 

Декларація, охоплює 

період, який не був 

раніше охоплений 

поданими 

деклараціями. 

Подається не 

пізніше 30 днів з дня 

припинення 

діяльності 

Декларація, яка 

подається у 

період з 00 год. 

00 хв. 01 січня до 

00 год. 00 хв.  

01 квітня року, 

наступного за 

звітним роком. 

Така декларація 

охоплює звітний 

рік (період з 01 

січня до 31 

грудня включно), 

що передує року, 

в якому 

подається 

декларація 

 

Декларація, яка 

охоплює звітний 

період з 01 січня до  

31 грудня включно, що 

передує року, в якому 

особа подала заяву на 

зайняття посади, якщо 

інше не передбачено 

законодавством. 

Така декларація 

подається до 

призначення або 

обрання особи на 

посаду 

Декларація, яка 

подається з 00 год. 00 

хв. 01 січня до 00 год. 

00 хв. 01 квітня року, 

наступного за звітним 

роком, у якому було 

припинено діяльність. 

Така декларація 

охоплює звітний рік 

(період з 01 січня до 

31 грудня включно), 

що передує року, в 

якому подається 

декларація 

Види декларацій Види декларацій 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Декларації, які подають державні службовці 

Категорія «А» Категорія «Б» Категорія «В» 

Щорічна 

Кандидата на посаду 

При звільненні 

Після звільнення 

 

Повідомлення про 

істотні зміни в 

майновому стані 

 

 

Щорічна 

Кандидата на посаду 

При звільненні 

Після звільнення 

 

Повідомлення про 

істотні зміни в 

майновому стані 

 

Щорічна  

Кандидата на посаду 

При звільненні 

Після звільнення 

 



Види декларацій та порядок їх подачі 

 

Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) передбачено 

три види декларацій: 

 

1) щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 

45 Закону, або абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин  

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

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

що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом 

містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 

Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної 

декларації. 

Обов’язок подавати щорічну декларацію виникає в суб’єкта 

декларування: 

щороку протягом строку здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок 

подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої 

діяльності (щорічна декларація (продовжується діяльність)). 

Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід 

обрати позначку «я продовжую виконувати функції держави або органу 

місцевого самоврядування»; 

наступного року після припинення діяльності, яка передбачає обов’язок 

подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої 

діяльності (щорічна декларація (після звільнення)). 

Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід 

обрати позначку «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу 

місцевого самоврядування (після звільнення)»; 

 

2) декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до 

абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення 

діяльності. 

Така декларація 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, яка передбачає обов’язок подання декларації, 

перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності. 

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були 

подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду. 

Днем припинення діяльності є останній день виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у  

п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у тому числі перебування на посадах, 

зазначених у п. 1, п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону. 

Відлік строку подання декларації при звільненні починається з 00 годин 

00 хвилин дня, наступного за днем припинення діяльності. 



Якщо в особи упродовж звітного періоду були підстави для подання 

декларації при звільненні декілька разів, кожна з них має бути подана за 

період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. 

 

3) декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається 

відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону та охоплює звітний 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 за загальним правилом 

містить інформацію станом на 31 грудня звітного року  

Як правило, така декларація подається після визначення особи 

переможцем конкурсу, до дня призначення або обрання особи на посаду. 

Водночас необхідно звертати увагу на вимоги спеціальних законів. 

Так, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на посаду державної служби 

категорії «А», зобов’язана подати до конкурсної комісії підтвердження 

подання декларації за минулий рік. 

Якщо особа стає переможцем конкурсу на декілька посад в одному органі 

та раніше не подавала декларацію за минулий рік, вона подає одну декларацію 

кандидата на посаду, вказуючи посаду, на яку має намір бути призначеною. 

Якщо особа, у якої виник обов’язок подати декларацію кандидата на 

посаду, незалежно від обставин вже подала щорічну декларацію (з будь-якою 

позначкою) за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не 

подається. 

Водночас, якщо подана декларація кандидата на посаду охоплювала 

попередній звітний рік, а в особи виник обов’язок подати щорічну декларацію 

за той самий звітний період, то особа зобов’язана подати щорічну декларацію. 

Особи, зазначені у п.п. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у разі входження до 

складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності подають 

декларацію кандидата на посаду за минулий рік протягом 10 календарних днів 

після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу 

комісії, Громадської ради доброчесності (абз. 2 ч. 3 ст. 45 Закону). 

Днем входження (включення, залучення, обрання, призначення) особи 

до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності є день видання 

(прийняття) документа, на підставі якого особа увійшла (включена, залучена, 

обрана, призначена) до складу відповідної комісії, Громадської ради 

доброчесності. 

Тобто відлік строку подання декларації такими особами починається  

з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем входження (включення, 

залучення, обрання, призначення) особи до складу відповідної комісії, 

Громадської ради доброчесності. 

 

4) декларація особи, яка припинила діяльність (декларація «після 

звільнення») – декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону 

з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного 

за звітним роком, у якому було припинено діяльність. Така декларація 



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

року, в якому подається декларація. 

Відлік строку подачі декларації «після звільнення» починається  

з 00 годин 00 хвилин 01 січня року, наступного за звітним роком, у якому було 

припинено діяльність. 

Відповідно до 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) під час дії воєнного стану 

декларантам  не обов’язково подавати декларації будь-якого виду. Натомість 

після закінчення війни в посадовців є ще 3 місяці на подання декларації без 

порушення вимог строку. Таким чином, подання декларацій відтерміновано 

до закінчення війни. 

 

Хто належить до службових осіб, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище? 

 

Перелік службових осіб, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище, визначений у примітці до ст. 51-3 Закону. 

Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище, розуміються: 

1) Президент України; 

2) Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший 

заступник або заступник міністра; 

3) член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Антимонопольного комітету України; 

4) уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель; 

5) Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України; 

6) Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або 

заступник; 

7) член Центральної виборчої комісії; 

8) член, інспектор Вищої ради правосуддя, член, інспектор Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України; 

9) народний депутат України; 

10) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

        11) Уповноважений із захисту державної мови, члени Національної 

комісії зі стандартів державної мови; 

12) Директор Національного антикорупційного бюро України, його 

перший заступник та заступник; 



13) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його 

заступники; 

14) Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник; 

15) Голова Національного банку України, його перший заступник та 

заступник, член Ради Національного банку України; 

16) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший 

заступник та заступник; 

17) Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та 

заступник, Постійний Представник Президента України в Автономній 

Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або помічник 

Президента України, Прем’єр-міністра України; 

18) особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» 

або «Б»; 

19) особи, посади яких згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» віднесені до 1 – 3  категорій; 

20) судді, судді Конституційного Суду України; 

21) прокурори, слідчі і дізнавачі; 

22) керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція 

яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних 

структурних підрозділів; 

23) керівники, заступники керівників державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію 

однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або 

Севастополя; 

24) керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки 

Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох 

районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або 

обласного значення, району в місті, міста районного значення; 

25) військові посадові особи вищого офіцерського складу. 

Інформація про те, чи належить суб’єкт декларування до службових осіб, 

які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, 

зазначається станом на останній день звітного періоду. 

Розмежування службових осіб, які займають відповідальне становище, та 

осіб, які займають особливо відповідальне становище, Законом не 

передбачено. 

 

Які посади належать до посад, пов’язаних з високим та підвищеним 

рівнем корупційних ризиків? 
 

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків 

затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження переліку посад з високим та 

підвищеним рівнем корупційних ризиків». 

Наведений перелік Національне агентство з питань запобігання корупції 

може змінювати. 



До таких посад належать посади: 

1) Керівника Офісу Президента України, його першого заступника та 

заступника; 

2) керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі 

самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного 

банку України; 

3) керівників та заступників керівників самостійних структурних 

підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України; 

4) керівників державних підприємств, установ, організацій, інших 

суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, 

призначення яких здійснюється державними органами; 

5) державної служби, визначені структурою державних органів, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності 

утворення структурних підрозділів; 

6) в органах місцевого самоврядування: 

перших заступників, заступників міських (міст обласного, 

республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, 

заступників сільських, селищних голів; 

заступників голів районних, районних у містах рад; 

секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад; 

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст – обласних 

центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в 

Автономній Республіці Крим значення) рад; 

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та 

Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній 

основі). 

Так, до п. 4 вказаного Переліку належать особи, яким притаманні такі 

ознаки в сукупності: 

обіймають посаду керівника, заступника керівника; 

обіймають посаду на державному підприємстві, установі, організації, 

іншому суб’єкті господарювання державної форми власності; 

призначення особи на посаду здійснюється державним органом 

(посадовою особою державного органу). 

Визначення поняття «суб’єкт господарювання» наведено у ст. 55 ГК 

України. 

Визначення поняття «державний орган» міститься у ст. 1 Закону. 

Поняття «призначення на посаду» розуміється в широкому сенсі та 

означає прийняття кінцевого рішення про заміщення посади – призначення на 

посаду шляхом видання акта розпорядчого характеру, укладення договору 

(контракту) з переможцем конкурсу тощо. Призначення на посаду 

відбувається у межах реалізації конкретним державним органом його 

повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством. 



Особи, призначення яких здійснюється за погодженням державного 

органу (його посадової особи), не належать до вищевказаного Переліку. 

До п. 5 вказаного Переліку належать особи, яким притаманні такі ознаки 

в сукупності: 

обіймають посаду державної служби; 

не перебувають у складі структурних підрозділів – є самостійними у своїй 

діяльності, підпорядковуються безпосередньо керівнику або заступнику 

керівника; 

юрисдикція державного органу, у структурі якого передбачено посаду, 

поширюється на всю територію України. 

Дія п. 5 Переліку може поширюватися, наприклад, на спеціаліста з питань 

публічних закупівель, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції, спеціаліста з питань внутрішнього контролю тощо, – якщо вони 

відповідають вищезазначеним критеріям. 

Розмежування осіб, які займають посади, пов’язані з високим рівнем 

корупційних ризиків, та осіб, які займають посади, пов’язані з підвищеним 

рівнем корупційних ризиків, Законом та/або зазначеним Переліком не 

передбачено. 

 

Хто вважається посадовими і службовими особами інших державних 

органів відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону? 
 

У цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 

(відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), під «посадовими та службовими 

особами інших державних органів» слід розуміти працівників державних 

органів, які: 

1) здійснюють функції представників влади; 

2) обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих 

чи адміністративно-господарських функцій. 

До представників влади належать, зокрема, працівники державних 

органів, які наділені правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також 

приймати рішення, обов’язкові для виконання юридичними і фізичними 

особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості (п. 1 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику 

у справах про хабарництво»). 

Адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов’язки з 

управління або розпорядження державним, комунальним майном 

(установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення 

контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в різному обсязі є у 

начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і 

служб, їхніх заступників, керівників відділів підприємств тощо. 

Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це обов’язки щодо 

здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, 

ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на 

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі 



функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ, 

організацій, структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують 

ділянками робіт. 

Щодо інших працівників державних органів, які виконують функції з 

обслуговування або технічні функції, то їх можна визнати посадовими чи 

службовими особами лише за умови, що разом із цими функціями вони 

виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські 

функції (обов’язки). 

 

Хто вважається посадовими особами юридичних осіб публічного 

права відповідно до п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону? 

 

При вирішенні питання належності осіб до посадових осіб юридичних 

осіб публічного права (відповідно до п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону) 

першочергово виникає питання щодо розмежування статусу юридичних осіб 

публічного та приватного права (якщо статут, інший правовстановлюючий 

документ юридичної особи не містить чіткого визначення такого статусу). 

Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на 

юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права (ст. 81 

ЦК України). 

Держава, територіальні громади можуть створювати юридичні особи як 

публічного, так і приватного права (ст.ст. 167, 169 ЦК України). 

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 169 ЦК України державні та 

комунальні підприємства,  а також навчальні заклади, спільні комунальні 

підприємства належать саме до юридичних осіб публічного права, 

безвідносно до мети їхньої діяльності. 

Що стосується інших юридичних осіб, то з урахуванням положень  

ЦК України, ГК України, інших законів України можна сформулювати 

найбільш суттєві ознаки юридичної особи публічного права: 

1) створення на підставі: 

розпорядчого акта Президента України, органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування 

(абз. 3 ч. 2 ст. 81 ЦК України); 

у випадках, встановлених законом, – установчого документа (абз. 2 ч. 3 

ст. 81 ЦК України); 

2) визначення правового статусу ЦК України або окремим законом 

України (наприклад, розділ ІІ Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», ст.ст. 10, 11 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» тощо); 

3) метою та основним видом діяльності юридичної особи є реалізація 

публічних функцій держави чи територіальної громади, які покладені на них 

Конституцією та законом України (наприклад, ст. 10 Закону України «Про 

фермерське господарство», ст. 17 Закону України «Про вищу освіту» тощо); 



4) допоміжний характер підприємницької діяльності до її основної 

діяльності. 

Юридичній особі публічного права не обов’язково мають бути 

притаманні усі зазначені ознаки. 

Для з’ясування питання, чи належить та чи інша юридична особа 

(об’єднання юридичних осіб) до юридичних осіб публічного чи приватного 

права, необхідно аналізувати всю сукупність нормативно-правових актів та 

правовстановлюючих документів, які визначають правовий статус 

безпосередньо цієї юридичної особи (об’єднання). 

Під посадовими особами юридичних осіб публічного права слід 

розуміти осіб, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі 

чи адміністративно-господарські функції. 

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. 

Однак цей перелік для цілей декларування не є вичерпним. 

Визначальним є обсяг повноважень відповідного працівника. Наприклад, 

виконавчі директори, директори з окремих питань, директори департаментів, 

начальники відділів, служб, центрів, бюро, груп тощо та заступники 

керівників структурних підрозділів (у тому числі відокремлених, а також 

підрозділів у структурі таких відокремлених підрозділів) цих юридичних осіб 

безумовно наділені адміністративно-господарськими чи організаційно-

розпорядчими функціями. 

При визначенні того, чи є працівник юридичної особи публічного права 

посадовою особою, враховується обсяг та характер здійснюваних ним 

функцій. Тому навіть у разі не визначення працівника посадовою особою у 

статутних чи інших внутрішніх документах підприємства він може бути 

посадовою особою і бути суб’єктом декларування в розумінні Закону (з огляду 

на здійснювані ним адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі 

функції). 

 

Чи є посадові особи відокремлених структурних підрозділів юридичної 

особи публічного права суб’єктами декларування? 

 

Юридична особа може створювати філії та представництва (ст. 95  

ЦК України). 

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 

поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. 

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист 

інтересів юридичної особи. 

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються 

майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого 

нею положення. 



Суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, 

представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи 

(ч. 6 ст. 55 ГК України). 

Враховуючи зазначене, відокремлений підрозділ юридичної особи 

створюється з метою здійснення всіх або частини її функцій, представлення її 

інтересів, а тому посадові особи такого відокремленого підрозділу є 

суб’єктами декларування. 

 

Коли особа набуває статусу суб’єкта декларування у разі поновлення її 

судом на посаді? 

 

З дня поновлення на посаді відповідно до наказу, виданого 

роботодавцем. 

Особливості виконання рішення про поновлення на роботі визначені  

ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження». Так, згідно з ч. 2 

вищенаведеного положення рішення вважається виконаним боржником з дня 

видання відповідно до законодавства про працю наказу або розпорядження 

про поновлення стягувача на роботі. 

Законодавством передбачено обов’язок роботодавця добровільно і 

негайно виконати рішення суду про поновлення на роботі працівника в разі 

його незаконного звільнення. Цей обов’язок полягає у тому, що роботодавець 

зобов’язаний видати наказ про поновлення працівника на роботі відразу після 

оголошення рішення суду, незалежно від того, чи буде це рішення суду 

оскаржуватися. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного працівника вважається виконаним, коли власником або 

уповноваженим ним органом видано наказ (розпорядження) про допуск до 

роботи. При цьому працівник повинен бути обізнаним з наявністю наказу про 

його поновлення на роботі (вказана позиція викладена у п. 45 постанови 

Верховного Суду від 12.10.2021 у справі № 813/2837/18, реєстраційний номер 

рішення 100285390). 

Отже, особа набуде знову статусу суб’єкта декларування (а також 

суб’єкта, на якого поширюється дія Закону) з дня поновлення на посаді 

відповідно до виданого роботодавцем наказу про поновлення особи на роботі. 

 

Чи стає особа суб’єктом декларування у разі тимчасового виконання 

обов’язків службової чи посадової особи? 

 

Якщо особа виконує обов’язки за вакантною посадою, на неї 

поширюються всі вимоги Закону саме за цією посадою, крім вимог, 

передбачених ч. 4 ст. 52, ст. 56 Закону. 

Вакантною є посада, зазначена у штатному розписі відповідного органу, 

організації, установи або підприємства, на яку не укладено договір / не 

призначено особу безстроково без укладення договору. 

Тривалість виконання обов’язків у цьому випадку не має значення. 



Якщо особа виконує обов’язки за посадою, яка не є вакантною (тобто у 

зв’язку з відсутністю колеги, який/яка займає цю посаду і за яким/якою 

зберігається робоче місце та посада – відпустка по догляду за дитиною, 

відрядження, перебування на лікарняному тощо), на неї поширюються вимоги 

Закону за фактично займаною нею посадою, у тому числі і вимоги щодо 

декларування. 

 

Чи потрібно подавати декларацію кандидата на посаду у разі 

призначення особи виконувачем обов’язків? 

 

Декларація кандидата на посаду подається особами, які претендують на 

зайняття посади, до призначення або обрання на відповідну посаду (ч. 3 ст. 45 

Закону). 

Покладення на особу обов’язків не є призначенням (обранням) особи на 

посаду, а отже декларацію кандидата на посаду подавати не потрібно. 

 

Яка відповідальність передбачена за неподання або  

несвоєчасне подання декларації? 

 

Кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України, 

адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. 

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена 

кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на 

строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або 

позбавленням волі строком на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3  

КК України). 

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена 

адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 КУпАП). 

Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за 

неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які зазначені у п. 1, п.п. 

«а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, які відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закону 

зобов’язані подавати декларацію. 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають 

внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів). 

 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкт декларування 

подає особисто у 10-денний строк з моменту отримання доходу, придбання 



майна або здійснення видатку шляхом заповнення відповідної електронної 

форми у персональному електронному кабінеті Реєстру. 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається незалежно 

від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами.  

Паперова копія повідомлення про суттєві зміни до Національного 

агентства з питань запобігання корупції не подається. 

 

У яких випадках виникає обов’язок подати повідомлення  

про суттєві зміни в майновому стані? 

 

У разі отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку 

суб’єктом декларування на суму, яка перевищує 50 прожиткових 

мінімумів (абз. 1 ч. 4 ст. 52 Закону). 

Обов’язок подати повідомлення про суттєві зміни виникає лише за таких 

обставин у сукупності: 

отримано дохід, придбано майно, здійснено видаток; 

дохід отримав / майно придбав / видаток здійснив суб’єкт декларування; 

розмір доходу /видатку, вартість придбаного майна перевищує  

50 прожиткових мінімумів. 

 

Хто зобов’язаний подавати повідомлення про суттєві  

зміни в майновому стані? 

 

Додатковий захід здійснення фінансового контролю у вигляді обов’язку 

повідомляти про суттєві зміни у майновому стані застосовується до суб’єктів 

декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які 

займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (абз. 1 ч. 4 

ст. 52 Закону – суб’єкти декларування, які є службовими особами, які 

займають відповідальне та особливо відповідальне становище. 

Перелік суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище, закріплений у примітці 

до ст. 51-3 Закону. 

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків 

затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 17.06.2016 № 2. 

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані до Національного агентства не подають. 

 

Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в 

повідомленні про суттєві зміни, у декларації? 

 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за ст. 52 Закону не 

звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити 

в ній відомості, передбачені ст. 46 Закону. 



Наприклад, у разі отримання доходу на суму понад 50 прожиткових 

мінімумів суб’єкт декларування повинен подати про це повідомлення про 

суттєві зміни. Зазначена інформація повинна бути також вказана у декларації 

цього суб’єкта декларування, що охоплює звітний період, у якому в суб’єкта 

декларування виник обов’язок подати відповідне повідомлення про суттєві 

зміни. 

Законом встановлені різні пороги декларування для відображення 

інформації в декларації та в повідомленні про суттєві зміни. 

Так, у повідомленні про суттєві зміни вказується інформація про 

отримання доходу, придбання майна або здійснення разового видатку на суму 

більше ніж 50 прожиткових мінімумів. Однак у декларації відображаються: 

усі доходи, все нерухоме майно, всі транспортні засоби незалежно від 

розміру / вартості; 

цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), вартість якого 

перевищує 100 прожиткових мінімумів. 

У разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) 

вартістю понад 50 прожиткових мінімумів, але менше ніж 100 прожиткових 

мінімумів, інформація про придбання такого майна відображається в 

декларації лише в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування», 

оскільки поріг декларування в цьому розділі становить 50 прожиткових 

мінімумів. 

 

Яке поняття доходу і видатку застосовується при поданні 

повідомлення про суттєві зміни? 

 

Одноразовий, до оподаткування. 

Під поняттям «одноразовий дохід» слід розуміти отримання суб’єктом 

декларування доходу, що перевищує суму в розмірі 50 прожиткових 

мінімумів, який нарахований та фактично виплачений одним джерелом 

доходу, має ознаку доходу та визначену дату набуття права власності на такий 

дохід (дату отримання доходу). 

Зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані є 

додатковим заходом здійснення фінансового контролю, спрямованим на 

з’ясування фактичної зміни у майновому стані суб’єкта декларування, не 

очікуючи подання наступної декларації. Тобто повинна виникати реальна 

суттєва зміна у майновому стані, яка полягає у можливості використання 

відповідного доходу суб’єктом декларування або здійсненні ним значного 

видатку. 

При вирішенні питання про наявність чи відсутність обов’язку подати 

повідомлення про суттєві зміни слід брати до уваги розмір нарахованого 

одноразового доходу, який при цьому був фактично отриманий суб’єктом 

декларування, до оподаткування (оскільки податковий агент, який нараховує, 

виплачує або надає оподатковуваний дохід на користь платника податку, 

зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб – п.п. 168.1.1  



п. 168.1 ст. 168 ПК України), а також до можливої оплати роботодавцем інших 

платежів – аліментів, відрахувань до недержавного пенсійного фонду тощо). 

Про дохід, що був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не 

повідомляється  

При визначенні початку перебігу строку, протягом якого особа 

зобов’язана подати повідомлення про суттєві зміни, до уваги слід брати дату 

фактичного отримання доходу суб’єктом декларування, а не дату його 

нарахування. 

Під поняттям «одноразовий видаток» слід розуміти витрату, здійснену 

одним платежем (наприклад, однією трансакцією) незалежно від форми його 

здійснення – готівкової чи безготівкової. 

Повідомлення про відкриття валютного рахунка 

Суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство  з 

питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента у 10-денний строк з дня: 

коли суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив валютний рахунок; 

коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо 

про відкриття такого рахунка членом його сім’ї.  

Суб’єкт декларування особисто заповнює відповідну електронну форму 

повідомлення про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента після автентифікації у персональному 

електронному кабінеті Реєстру. 

Подання повідомлення про відкриття валютного рахунку до Реєстру 

підтверджується листами на електронну пошту суб’єкта декларування та у 

персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування. 

Повідомлення про відкриття валютного рахунку подається незалежно від 

того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами. 

 


