
Державне агентство України з управління зоною відчуження

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Семінар на тему:  
Порядок заповнення електронних декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування у 2020 з урахуванням змін до Закону України «Про
запобігання корупції» від 18.10.2019.

Дата: 10.02.2020



ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ 
2020
триває з 

01.012020 до 01.04.2020



з 01.01.2020 
відбулися суттєві зміни щодо 

ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ 
_____________________________________________________

У зв'язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення 
ефективності інституційного механізму 

запобігання корупції» 

ЩОРІЧНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЗА 2019 РІК
Що змінилося?

На що звернути увагу?
Яким законодавством врегульовано?



ЗМІНЕНО ОКРЕМІ 
РОЗДІЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ, ЯКА 
ЗАПОВНОЮЄТЬСЯ НА 

ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ 
НАЗК

ЗВЕТАЄМО УВАГУ
З 01.01.2020 введено в дію нові форми
декларації осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування та
повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані

ЗАКОНОДАВСТВО
Наказ НАЗК від 12.12.2019 № 168/19
«Про затвердження змін до рішення
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 10.06.2016



Декларація 
«перед звільненням «

подається   
не пізніше двадцяти 

робочих днів з дня 
припинення діяльності, 
пов'язаної з виконанням 

функцій держави  або 
місцевого самоврядування, або 

іншої діяльності

Дані про об'єкт декларування, що 
перебував у володінні або 

користуванні
суб'єкта декларування або членів 

його сім'ї, зазначаються в 
деклараціях (кандидата на посаду, 
щорічна, перед звільненням, перед 

звільненням), якщо таких об'єкт 
перебував у володінні або 

користуванні станом на останній 
день звітного періоду  або 

протягом не менше половини 
днів протягом звітного 

періоду (183 дні).  

ПЕРЕЛІК ЗМІН



Суб'єкти декларування, що є службовими особами, які 
займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, а також суб'єкти декларування, які займають 
посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, 

відповідно до ст. 50 Закону – повідомляють НАЗК про суттєві зміни  
у своєму майновому стані  шляхом подання відповідного 
електронного повідомлення  до Реєстру  через власний 

персональний кабінет у десятиденний строк з моменту 
отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, на 

суму яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб на 1 січня відповідного року (2102х50=105100 

грн.) Зазначене електронне повідомлення подається шляхом 
заповнення відповідної електронної форми.      

Суб'єкт декларування має право за власною ініціативою подати  
виправлену декларацію, але не більше трьох разів упродовж семи днів 

після дня подання первинної декларації, до якої подаються виправлені 
версії, шляхом створення та подання виправленого документа до Реєстру.



БАЗОВІ ЦИФРИ

Прожитковий мінімум працездатних осіб з
1 січня 2019 року – 1921 гривня.

50 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб – 96 050 гривень.

100 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб – 192 100 гривень.



ІДЕНТИФІКУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ
1. Прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць і рік народження;
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний код);
3. Серія та номер паспорта громадянина України;
4. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта
декларування;
5. Зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або
поштова адреса на яку декларанту можна буде надіслати кореспонденцію;
6. Місце роботи (проходження служби або місце майбутньої роботи;
7. Категорія посади (якщо така є);
8. Належність до службових осіб, які займають відповідальне або особливо
відповідальне становище;
9. Належність посади яку займає декларант до посад пов'язаних з високим рівнем
корупційних ризиків;
10. Належність декларанта до національних публічних діячів.

НАЦІОНАЛЬНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
До національних публічних діячів, зокрема, віднесені фізичні особи, які

виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в
Україні.



РОЗДІЛ 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ‘ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
____________________________________________________________________

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ: ЩОДО УНІКАЛЬНОГО НОМЕРУ ЗАПИСУ
В ЕДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (УНЗР)
СУБ‘ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ (п.1 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції».

- унікальний номер міститься у закордонному біометричному паспорті або паспорті
громадянина України у вигляді ІД-картки (у разі відсутності біометричних
документів для отримання унікального номеру запису слід звернутись до
міграційної служби за місцем проживання)

- у разі відсутності у суб'єкта декларування або членів його сім'ї УНЗР
передбачається можливість обрання суб'єктом декларування відповідного значення
цього поля.



РОЗДІЛ 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ‘ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
____________________________________________________________________

У ДАНОМУ РОЗДІЛІ НАЯВНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КАТЕГОРІЯ ПОСАД», ЯКИЙ
МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЛЕЖНОСТІ ДО:

- службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище

У Заповіднику відсутні такі службові особи.

- посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з
переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання
корупції (Рішення НАЗК від 17.06.2016 № 2)

НАЛЕЖАТЬ:
Посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших
суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників,
призначення яких здійснюється державними органами.



РОЗДІЛ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМЇ СУБЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
____________________________________________________________________

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТТЯМИ ЩОДО:
- дітей суб'єкта декларування до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного з
ним проживання ( ч.1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції)

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
- членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються
особи, які 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 (ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

- у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості для
заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це у декларації,
при цьому НАЗК проводить повну перевірку декларації та інформації, яка підлягає
відображенню в декларації щодо такого члена сім'ї (ч.1 ст.50 ЗУ «Про запобігання
корупції»).

- Розширене поняття «близькі особи» за приписами ЗУ «Про запобігання корупції» є
відмінним від поняття «члени сім'ї» суб'єкта декларування та не застосовується при
заповненні декларації.



Розділ 3 Об'єкти нерухомості
Важливо
Дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні
декларанта, 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.

Розділ 4 Об'єкти незавершеного будівництва
Декларант повинен вказати об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти не
прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в
установленому законом порядку, які:

а) належать декларанту або членам його сім'ї на праві власності відповідно до
Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту або членам
його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність або
передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від
правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти декларанта або
членів його сім'ї.



Розділ 5 Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
Декларант повинен вказати: цінне рухоме майно, вартість якого

перевищує 100 ПМ (192 100 гривень). Під рухомим майном
розуміються будь-які матеріальні об'єкти, як можуть бути
переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні
вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори
мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації не декларується таке майно: цінні
папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в
банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Розділ 6 Цінне рухоме майно - транспортні засоби
Декларант повинен вказати відомості про всі належні йому та

членам його сім'ї транспортні засоби та інші самохідні машини і
механізми незалежно від їх вартості.

Відомості про транспортні про засоби транспортні засоби та інші
самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.



Розділ 7 Цінні папери
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про цінні папери та

фондовий ринок» цінним папером є документ установленої
форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або
інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного
папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права
на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким
цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний
папір та прав за цінним папером іншим особам.

Розділ 8 Корпоративні права
Декларант повинен вказати: будь-які корпоративні права,

крім акцій, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному)
капталі чи будь-якому іншому еквіваленті статного капіталу
товариства, підприємства, організацій, що зареєстровані в
Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній
спілці.



Розділ 9 Юридичні особи, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є 

суб'єкт декларування або члени його сім’ї

Декларант повинен вказати юридичні особи, трасти або
інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або
члени його сім’ї.

Трас – юридична особа-нерезидент, яка провадить свою
діяльність на основі довірчої власності, де повірений дії за
рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'язується за
винагороду виконувати певні юридичні дії.



Розділ 10 Нематеріальні активи
Увага криптовалюта

Декларант повинен вказати нематеріальні активи, що
належать йому або членам його сім'ї, у тому числі обєкти
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.

Законодавство України недає визначення поняття
криптовалюта.

Відповідно до загальновизнаного визначення, криптовалюта –
вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на
асиметричному цифруванні і застосуванні різних
криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work.
Функціонування системи відбувається децентралізовано в
розподіленій комп'ютерній мережі.



Розділ 11 Доходи, у тому числі подарунки

Декларант повинен вказати отримані ним та членами
його сім'ї доходи, у тому числі подарунки, у вигляді
заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за
основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари,
дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійної
допомоги, пенсії, доходи від відчуження цінних паперів та
корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його
вартість перевищує 5 ПМ, встановлених для працездатних осіб на
1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів –
якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб)
протягом року перевищує 5 ПМ, встановлених для працездатних осіб
на 1 січня звітного року.



РОЗДІЛ 9 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ТРАСТИ АБО ІНШІ ПОДІБНІ ПРАВОВІ
УТВОРЕННЯ, КІНЦЕВИМ БЕНІФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ЯКИХ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ СІМ'Ї.
________________________________________________________________________
ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО ТРАСТІВ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ПРАВОВИХ
УТВОРЕНЬ, КІНЦЕВИМ БЕНІФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є
СУБЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'Ї
(п.5-1 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 10 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
________________________________________________________________________
ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО КРИПТОВАЛЮТИ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ СУБЄКТУ
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНАМ СІМ'Ї
(п.6 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 11 ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ
________________________________________________________________________
ЗМІНЕНО ФОРМУЛЮВАННЯ «ОТРИМАНІ (НАРАХОВАНІ) ДОХОДИ» НА «ОТРИМАНІ
ДОХОДИ» СУБЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї
(п.7 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»)



Розділ 12 Грошові активі
Декларант повинен вказати наявні у його або членів його сімї грошові

активи. У тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських
рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших не
банківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також
активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Увага – активи декларуються, якщо їх сукупна вартість перевищує
50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (96 050
гривень).

Якщо сукупна вартість грошових активів перевищує 50 ПМ, встановлених
для працездатних осіб на 1 січня звітного року, необхідно декларувати окремо
всі види активів, незалежно від їх розміру та місця знаходження.

Розділ 12.1 Банківські та інші фінансові установи у яких у 
суб'єкта декларування або членів його сімї відкриті 

рахунки
Увага - декларування банківських рахунків.

Декларант повинен задекларувати банківські та інші фінансові установи, у
тому числі за кордоном, у яких у декларанта 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.



ДОПОВНЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ РОЗДІЛОМ 12.1 БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ 
УСТАНОВИ У ЯКИХ У СУБЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯАБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМЇ 
ВІДКРИТІ РАХУНКИ
_________________________________________________________________________
В ДАНОМУ РОЗДІЛІ НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ
УСТАНОВИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА КОРДОНОМ, У ЯКИХ У СУБЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМЇ :
- відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, рахунки, відкриті третіми особами на ім'я

суб'єкта декларування або членів його сім'ї)
- 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
(п.8-1 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»).

КОРИСНО:
- для отримання вищевказаної інформації про відкриті рахунки (незалежно від наявних коштів
на рахунку) на ім'я суб'єкта декларування та членів його сім'ї слід завчасно звернутись до
відділень банків



РОЗДІЛ 12  ГРОШОВІ АКТИВИ
_________________________________________________________________________
ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО НАЯВНИХ У СУБЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО 
ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМЇ ГРОШОВИХ АКТИВІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬ У БАНКУ
(п.8 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)







Розділ 13 Фінансові зобов'язання

Декларант повинен вказати свої та членів сім'ї фінансові
зобов'язання, 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 позику (
кредити) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за
договорами страхування та недержавного пенсійного
забезпечення.
Увага – відомості про фінансові зобовязання зазначаються
лише у разі, якщо їх сукупний розмір більше 50 ПМ
встановле5них для працездатних осіб на 1 січня звітного
року ( 96 050 гривень).



Розділ 14 Видатки та правочини суб'єкта декларування
Декларант повинен вказати всі видатки, а також будь-які інші
правочини, вчинені у звітному періоді на підставі яких у субєкта
декларування виникає або припиняється право власності, володіння
чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або
рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають
фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої
статті 46 Закону.

Розділ 15 Робота за сумісництвом суб'єкта декларування
Декларант повинен вказати посаду чи роботу, що виконується або
виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу
(оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом),
найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа
працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи із зазначенням її
реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Увага – вказані інформація зазначається незалежно від того чи
виконувалися вказані роботи станом на 31 грудня звітного року.



Розділ 16 Членство суб'єкта декларування в 
організаціях та їх органах

Декларант повинен вказати інформацію про входження до
керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських
об'єднань, благодійних організацій, самоврегулівних чи
самоврядних професійних об'єднань, членство в таких
об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви
відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.

Інформація про входження декларанта до керівних,
ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань,
благодійних організацій, самоврегулівних чи самоврядних
професійних об'єднань членство в таких об'єднаннях
(організаціях) із зазначенням зазначається станом на 31
грудня звітного року.
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