
Тема: Подання декларацій 
особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

Сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату

Івано-Франківської 
облдержадміністрації



Особи, зазначені у п. 1, 
підпунктах  “а” і “в” п. 2, п.5 

частини 1 ст.3 Закону 

Щорічно до 1 квітня за 

минулий рік за формою, 

визначеною НАЗК, 

шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті

агентства



Особи, які припиняють діяльність

Подають декларацію за період, не 

охоплений раніше поданими 

деклараціями

Наступного року після припинення 

діяльності подають декларацію за 

минулий рік



Особа, яка претендує
на зайняття посади

(п.1, підпункті “а” п.2 частини 1 ст. 3 Закону) 

до призначення або 

обрання на відповідну 

посаду подає декларацію 

за минулий рік



Суб'єкт декларування має 

право упродовж 7 днів після 

подання декларації подати 

виправлену декларацію

У разі притягнення суб'єкта до 

відповідальності за неподання 

декларації або виявлення у ній 

недостовірних відомостей суб'єкт 

декларування  зобов'язаний подати 

відповідну декларацію з 

достовірними відомостями.
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Інформація, що зазначається у 

декларації ( ст. 46 Закону)

✓Відомості про платника податків

✓Об'єкти нерухомості

✓Цінне рухоме майно

✓Цінні папери

✓Інші корпоративні 
права

✓Нематеріальні активи

✓Отримані (нараховані)доходи

✓Наявні грошові активи

✓Фінансові зобов'язання 

✓Видатки та всі правочини

✓Посаду чи роботу, що 
виконується (виконувалася) 
за сумісництвом

✓Входження суб'єкта до 
керівних, ревізійних, 
наглядових органів



Єдиний державний реєстр декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування

Подані декларації включаються

формує і веде



Стосовно декларацій 
поданих суб'єктами 

Веде контроль:
1. щодо своєчасності подання;
2. щодо правильності та 

повноти заповнення;
3. логічний та арифметичний 

контроль;

Проводить повну 
перевірку 

декларацій
відповідно до Закону



Повна перевірка декларацій полягає:
( ст. 50 Закону)

У з'ясуванні достовірності 
задекларованих відомостей

Точності оцінки задекларованих активів

Перевірці на наявність конфлікту 
інтересів
та ознак незаконного збагачення

Проводиться у період здійснення 
суб'єктом декларування діяльності,

пов'язаної з виконанням функцій 
держави або місцевого 

самоврядування,
а також протягом трьох  років після 

припинення такої діяльності



У разі суттєвої зміни у майновому 
стані

суб'єкта декларування

Отримання ним доходу, придбання майна 
на суму, яка перевищує

50 прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатних осіб
на 1 січня  відповідного року

У десятиденний термін з моменту 
отримання доходу (придбання майна)
письмово повідомляє НАЗК
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