
ПАМ'ЯТКА 

працівникам ДП «Черкасистандартметрологія» щодо заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням 

змін, внесених в Закон України «Про запобігання корупції» 

 

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

ключовими положеннями Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового 

контролю. 

Нагадуємо, що згідно Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», термін подачі декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього 

Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році  продовжено до 1 червня. 

Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або повідомлення про суттєві 

зміни у майновому стані відповідно до статті 52 цього Закону у зв’язку із встановленням на 

території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за 

несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період. 

Для осіб, які в силу об’єктивних обставин не подали декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 квітня поточного року, 

направляємо інформацію про зміни, внесені в Закон України «Про запобігання корупції»  (на 

підставі Закону України № 524-IX від 04 березня 2020 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання 

корупції»): 

 1) розширено коло суб’єктів декларування:  відтепер до суб’єктів електронного 

декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник 

Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади 

патронатної служби, визначені Законом України “Про державну службу”, крім осіб, які виконують 

свої обов’язки на громадських засадах. 

 2) розширено коло близьких осіб та членів сім'ї декларантів: відтепер термін «близькі 

особи» в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини 

(чоловіка) сина (дочки). Тобто, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Законі, 

наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), 

племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) 

(тобто свати). 

Членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до 

досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне 

проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків. 

члени сім’ї: 

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього 

Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного 

проживання із суб’єктом; 

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, 

взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі). 

 На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним 

службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні близькі особи - члени сім’ї 

суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна 
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та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний 

дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, 

тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного 

суб’єкта). 

 3) нововведення щодо питань фінансового контролю: упродовж семи днів після подання 

декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох 

разів. 

 3.1. інформація, що зазначається в декларації (стаття 46): 

3.1.1. прізвище,  ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, унікальний 

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів 

його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або 

поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано 

кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження 

служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) 

суб’єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне 

та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з 

високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів 

відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. 

3.1.2. (додано п. 5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї. 

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)",   "траст" вживаються у значеннях, 

наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення"; 

3.1.3. нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у 

тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому 

еквіваленті криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про 

вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, 

а також про дату виникнення права на них; 

3.1.4. отримані доходи (раніше - «нараховані») суб’єкта декларування або членів його сім’ї, 

у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за 

основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові 

виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних 

прав, подарунки та інші доходи. 

3.1.5. (додано п. 8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у 

яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, 

а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) 

або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, 

дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким 

рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на 

ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї; 

3.1.6. фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі 

отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок 

основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) 

станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного 

пенсійного забезпечення (виключено «позичені іншим особам кошти») . Відомості щодо 

фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, 

інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини 
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першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення 

зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 

прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 

3.1.7. (додано) абз. 2. Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні 

зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без 

громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких 

подається у декларації. 

абз. 3. Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта 

декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у 

володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше 

половини днів протягом звітного періоду.. 

 Примітка. У цілях Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям 

або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на 

останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує 

року подання декларації. 

  Додаткові заходи фінансового контролю (стаття 52). 

 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, 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 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 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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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. 

  Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набули  чинності з 1 січня 

2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


