
ПАМ'ЯТКА 

щодо подання електронної декларації після звільнення 

   
Державному службовцю чи особі, яка виконує функції держави слід пам’ятати, 

що відповідно до частини 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

передбачено, що: особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 

період, не охоплений раніше поданими деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах 

"а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після 

припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті 

порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік. 

 

Державному службовцю чи особі, яка виконує функції держави слід пам’ятати, 

що Законом України «Про запобігання корупції» передбачено чотири типи 

декларацій суб’єкта декларування: 

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

першої статті 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; 

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність 

(декларація перед звільненням) – декларація, яка подається відповідно до абзацу 

першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а» та «в» пункту 2 

частини першої статті 3 Закону. Декларація «перед звільненням» охоплює період, 

який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом 

декларування; 

3) декларація після звільнення – декларація, яка подається відповідно до 

абзацу другого частини другої статті 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, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» та «в» пункту 2 

частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 

січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація; 

4) декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до 

абзацу першого частини третьої статті 45 Закону до призначення або обрання особи 

на посаду. 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. 

Чи потрібно подавати щорічну декларацію та декларацію перед 

звільненням, якщо суб’єкт декларування звільняється до 1 квітня? 
Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє відповідну 

діяльність до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, з 15 

січня 2021 року), то йому рекомендується подати спочатку щорічну декларацію за 



попередній рік (2020 рік), а після того окрему декларацію за період з 1 січня 2021 

року до 14 січня 2021 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше 

поданими деклараціями. Це зумовлено тим, що за різні звітні періоди (2020 та 2021 

роки) застосовуються різні розміри ПМ. 

Якщо в особи упродовж звітного періоду були підстави для подання декларації 

перед звільненням декілька разів, кожна з них має охоплювати період, який не був 

охоплений раніше поданими деклараціями. 
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