
Пам’ятка  

працівникам ДП «Черкасистандартметрологія»    

щодо заходів здійснення фінансового контролю 

 

Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Метою пам’ятки є  ознайомлення працівників ДП «Черкасистандартметрологія»  з 

ключовими положеннями Закону України «Про запобігання корупції» в частині питань щодо 

 додаткових заходів здійснення фінансового контролю. 

 

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю 

 

1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний 

строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із 

зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

 

2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання 

доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року ( з 1.01.2020 

року прожитковий мінімум встановлений у розмірі 2102 грн., таким чином сума для 

декларування становить 105100 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це 

Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

Положення частини другої цієї статті застосовуються 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, відповідно до статті 50 цього Закону. 

 

Примітка.  

 

Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, в цій статті розуміються Президент України, Прем’єр-міністр України, член 

Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра, 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, Голова Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, 

його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комісії, член, інспектор 

Вищої ради правосуддя, член, інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Уповноважений із захисту державної мови, члени Національної комісії зі стандартів 

державної мови, Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший 

заступник та заступник, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та 

його заступники, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова 

Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради 

Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його 

перший заступник та заступник, 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, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади яких 

належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", та особи, посади яких частиною 
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першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, 

керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, 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, керівників 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, військові посадові особи вищого 

офіцерського складу. 

 

  Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю 

 

Відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою 

накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року 

було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою 

накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення 

штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Примітка.  

Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та 

другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

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

випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
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