
ПАМ’ЯТКА  

про необхідність подання декларацій 

 

Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 

23 липня 2021 року № 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” визначено процедуру заповнення та 

подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

передбачених статтею. 45 Закону України ,,Про запобігання корупції”  

1. Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування 

шляхом заповнення відповідної електронної форми після автентифікації у власному 

персональному електронному кабінеті у Реєстрі. 

Декларація подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в 

Україні чи за її межами. 

Паперова копія декларації до Національного агентства не подається. 

2. Суб’єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог: 

1) щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини 

першої статті 45 Закону (щороку), абзацу другого частини другої статті 45 Закону 

(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. 

Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації. 

Суб’єкт декларування, поновлений на роботі за рішенням суду після завершення 

періоду декларування, до 01 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося 

поновлення, подає щорічну декларацію за рік, у якому відбулось поновлення. Якщо 

така особа поновлена на роботі до завершення періоду декларування, щорічна 

декларація подається за минулий рік. Щорічна декларація за час вимушеного прогулу 

не подається. 

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; 

2) декларація при звільненні - декларація, яка подається відповідно до абзацу 

першого частини другої статті 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. 

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до 

Реєстру відповідно до Закону, крім декларації кандидата на посаду. 

Декларація при звільненні не подається у таких випадках: 

особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує 

здійснювати діяльність на іншій посаді; 

особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня 

припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності. 
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Втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або 

статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та 

не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду; 

3) декларація кандидата на посаду - декларація, яка подається відповідно 

до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону. Така декларація 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. 

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або обрання особи на 

відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом.  

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на 

посаду за цей період не подається. 

3. Суб’єкт декларування до початку заповнення декларації повинен підтвердити 

ознайомлення із цим Порядком шляхом проставлення відповідної відмітки. 

4. Після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб’єкту декларування 

надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначеної ним інформації. 

Перед підписанням декларації суб’єкт декларування підтверджує повноту та 

достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з попередженням про настання 

відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення 

відповідної відмітки. 

5. Суб’єкт декларування підписує декларацію шляхом накладання на неї 

особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного 

підпису відповідно до вимог законодавства. 

6. Подання декларації до Реєстру підтверджується шляхом надсилання 

повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в 

персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету 

суб’єкта декларування. 

7. Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену 

декларацію, але не більше трьох разів упродовж семи днів після дня подання 

первинної декларації, шляхом створення та подання виправленої декларації до 

Реєстру. Після завершення такого строку, у разі притягнення до відповідальності за 

неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних 

відомостей за результатами повної перевірки, суб’єкт декларування подає відповідну 

декларацію з достовірними відомостями в електронному вигляді шляхом створення та 

подання виправленої декларації до Реєстру. 

У разі виявлення у декларації недостовірних відомостей за результатами повної 

перевірки такої декларації уповноважена особа Національного агентства відкриває 

доступ у Реєстрі для подання виправленої декларації, про що повідомляє суб’єкта 

декларування, та встановлює строк для подання декларації з достовірними 

відомостями. Паперова копія виправленої декларації до Національного агентства не 

подається. 

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена 

адміністративна відповідальність (ст.172-6 КУпАП), а за умисне неподання декларації 

передбачена кримінальна відповідальність (ст.366-3 КК України). 

 

 

Ознайомлений один примірник отримав                                            ___________ 
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