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(за списком) 

 

Керівникам уповноважених підрозділів 

(уповноваженим особам) з питань 

запобігання та виявлення корупції  

 
Про належну організацію 

кампанії декларування – 2022 

 

Національне агентство як державний орган, який забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику, інформує. 

I. Роль керівника в організації кампанії декларування 

1 січня 2022 року розпочалася чергова кампанія декларування, передбачена 

Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), яка завершується  

31 березня 2022 року. 

Коротко про результати кампаній декларування попередніх 2-х років. 

Протягом квітня – червня 2020 року Національне агентство отримало  

13 597 повідомлень про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами 

декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (далі – декларація). 

За аналогічний період 2021 року кількість таких повідомлень зменшилася на 

40,4% і становила 8 110 повідомлень1.  

Зменшення кількості отриманих Національним агентством повідомлень минулого 

року свідчить про підвищення ефективності заходів, які вживаються державними 

органами під час проведення кампанії декларування.  

                                                           
1 Детальна статистика інформування Національного агентства про неподання або несвоєчасне подання 

декларацій суб’єктами декларування за 2020 – 2021 роки додається. 
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Водночас наведені цифри також вказують на необхідність подальшого 

докладання зусиль для попередження випадків порушення вимог фінансового 

контролю, встановлених Законом, з боку працівників державних органів, підвідомчих 

юридичних осіб. 

Ефективність таких зусиль значною мірою можна підвищити завдяки активній 

лідерській позиції керівника органу. 

Керівник органу може забезпечити виконання підлеглими працівниками вимог 

фінансового контролю, зокрема, шляхом: 

видання внутрішнього документа (наказу, рішення, доручення тощо), який 

визначатиме організаційні питання проведення кампанії з електронного декларування, 

здійснення особистого контролю за станом його виконання;  

сприяння поширенню серед працівників методичних та інформаційно-

роз’яснювальних матеріалів з питань декларування;  

особистого донесення важливості виконання вимог Закону до працівників 

організації за допомогою формальних та неформальних способів комунікації 

(наприклад, електронних листів, відеозвернень шляхом проведення онлайн- та офлайн- 

зустрічей із трудовим колективом тощо); 

заслуховування на апаратних нарадах з керівниками структурних підрозділів 

результатів щотижневого випереджувального моніторингу стану подання 

працівниками декларацій;  

контролю результатів проходження кампанії декларування та своєчасного 

інформування Національного агентства про факти неподання чи несвоєчасного 

подання суб’єктами декларування декларацій. 

Національне агентство пропонує керівникам державних органів питання 

організації та проходження кампанії декларування у 2022 році взяти під особистий 

контроль з урахуванням наведених вище рекомендацій.  

Особливу увагу слід приділити організації роз’яснювально-консультаційної 

роботи з питань заповнення декларацій та відповідальності за їх неподання або 

несвоєчасне подання.  

Переконані, що об’єднання зусиль Національного агентства та проактивних 

керівників органів допоможе зменшити випадки порушення Закону та, відповідно, 

кількість осіб, відомості щодо яких можуть бути включені до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  

ІІ. Роль уповноваженої особи у проведенні кампанії декларування  

Відповідно до пп. 1, 3 ч. 6 ст. 131 Закону уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції (далі − уповноважена особа):  

розробляє, організовує та контролює проведення заходів щодо запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням; 

надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства 

про запобігання корупції. 

Таким чином, уповноважена особа зобов’язана організувати виконання вимог 

фінансового контролю всіма працівниками органу, які є суб’єктами декларування, 

проконтролювати стан виконання вимог Закону та вжити всіх можливих превентивних 

заходів задля недопущення порушень.  
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Для ефективної реалізації цього обов’язку уповноваженій особі необхідно: 

1. Розробити внутрішній документ, у якому будуть визначені організаційні 

питання проведення кампанії з електронного декларування в органі, та подати його на 

підписання керівникові органу. 

2. Довести до відома суб’єктів декларування: 

оновлені роз’яснення Національного агентства від 29.12.2021 № 11; 

матеріали щодо заповнення декларацій, які розміщені на Базі знань Національного 

агентства: https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=3; 

роз’яснення Національного агентства щодо декларування із можливістю пошуку 

за текстом: https://cutt.ly/LOIXnrT; 

алгоритми отримання відомостей з Електронного кабінету платника ДПС, 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Порталу 

електронних послуг ПФУ, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, інформаційної системи Укрпатент): 

https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=246; 

наявність чатботу «Держслужбовець Тарас», який працює в найбільш популярних 

в Україні соціальних мережах та месенджерах (зокрема, Telegram, Viber, Facebook 

Messenger); 

ресурси сторінки Офісу доброчесності, де можна дізнатися, як правильно 

заповнювати декларації й отримати відповіді на запитання: https://cutt.ly/LOIXnrT; 

ресурси сторінки Facebook Офісу доброчесності: 

https://www.facebook.com/prosvita.nazk; 

ресурси сторінки Facebook Національного агентства: 

https://www.facebook.com/NAZKgov; 

ресурси Telegram каналу Національного агентства: https://t.me/NAZK_gov_ua; 

довідкові дані контакт-центру для допомоги декларантам: +38(044)200 06 94 та 

адресу електронної скриньки для розв’язання технічних питань: support@nazk.gov.ua. 

3. Направити нагадування про обов’язок подання декларації суб’єктам 

декларування, які:  

перебувають у соціальній відпустці;  

звільнилися протягом звітного періоду.  

Пам’ятати, що вказані особи завжди належать до зони підвищеного ризику, тому 

що вони найчастіше порушують вимоги фінансового контролю через втрату зв’язку з 

організацією. 

4. Провести внутрішні навчання (тренінги) з питань електронного декларування 

для суб’єктів декларування згідно з планом, затвердженим керівником органу. 

Презентаційні та методичні матеріали для організації навчання працівників з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства розміщено на Базі знань 

Національного агентства за посиланням: https://cutt.ly/CO9eNUa. 

Вищезазначені методичні матеріали включають: 

матеріали для антикорупційних уповноважених з організації е-декларування; 

орієнтовний план-графік навчання; 
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журнал обліку консультацій; 

графік особистого прийому; 

зразок форми оцінки навчання (https://forms.gle/NLgXfmmZFnQsK7Mp7); 

зразок типової форми тестування після проведення навчання з декларування 

(https://forms.gle/2zZmmjpKC84zysB7A). 

Відеоматеріали практичного заняття за короткостроковою програмою підвищення 

кваліфікації Української школи урядування (не для 

поширення): https://cutt.ly/9ONQuW9. 

5. Організувати надання консультаційної допомоги щодо заповнення декларацій 

суб’єктами декларування за окремим планом-графіком. Облік наданих консультацій 

рекомендується вести в окремому журналі в паперовому чи електронному вигляді. 

6. Довести до відома суб’єктів декларування положення законодавства про 

персональну відповідальність особи за порушення вимог фінансового контролю: 

за умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна 

відповідальність у вигляді штрафу від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (від 42 500 до 51 000 грн) або громадських робіт на строк від 150 до 

240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років або позбавленням волі строком до 

на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до 3 років (ст. 366-3 Кримінального кодексу України); 

за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена 

адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100  

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн) (ст. 172-6 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 

Крім того, необхідно обов’язково інформувати суб’єктів декларування про те, що 

встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації має наслідком 

внесення за рішенням суду суб’єкта декларування до Єдиного державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

(https://corruptinfo.nazk.gov.ua/). 

7. Після завершення кампанії декларування відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 131 Закону 

уповноважена особа зобов’язана здійснити перевірку факту подання суб’єктами 

декларування декларацій, які подаються щороку та після припинення діяльності, 

протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій і повідомити 

Національне агентство про факт неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій 

упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту. 

Тобто уповноважені особи повинні не пізніше 19 квітня 2022 року поінформувати 

Національне агентство в порядку, передбаченому Порядком перевірки факту подання 

суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженим наказом 

Національного агентства від 20.08.2021 № 539/21. 

Нагадуємо, що перевірка факту подання декларацій здійснюється шляхом пошуку 

та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 

офіційному вебсайті Національного агентства (https://public.nazk.gov.ua/). 
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ІІІ. Формування обізнаності уповноважених осіб з питань організації 

кампанії декларування 

З метою формування професійної обізнаності уповноважених осіб з питань 

організації кампанії декларування Національне агентство продовжує проведення 

навчальних заходів у онлайн-форматі: 23 лютого об 11 год 00 хв для уповноважених 

осіб різних організацій публічного сектору відбудеться вебінар у форматі «40 хвилин 

запитань до НАЗК». Посилання для участі у заході буде розміщено 21 лютого на 

Антикорупційному порталі Національного агентства у розділі «Новини». 

Також у березні цього року заплановано запуск рубрики «Питання-відповіді» 

Форуму антикорупційних уповноважених у соціальній мережі Facebook. Алгоритм 

приєднання уповноважених осіб до Форуму додається. 

IV. Наслідки невиконання або неналежного виконання вимог Закону 

Відповідно до п. 53 ч. 1, ч. 6 ст. 12 Закону у випадках виявлення порушення вимог 

Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, 

установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення 

службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом 

відповідальності. 

Звертаємо увагу, що оскільки здійснення заходів, пов’язаних з організацією 

кампанії декларування та перевіркою факту подання суб’єктами декларування 

декларацій, є вимогами Закону та одними з основних завдань уповноваженої особи, то 

у разі неналежного виконання таких вимог та завдань уповноважені особи за приписом 

Національного агентства можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 

Просимо довести цю інформацію до відома керівників та уповноважених осіб 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державного 

органу.  

 

Додатки:  1. Статистика  інформування  Національного  агентства  про  неподання  або                              

                 несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування на 5 арк. в 1 прим. 

                 2. Алгоритм  приєднання  уповноважених  осіб  до  Форуму  антикорупційних  

                 уповноважених на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник Голови                                                                               Іван ПРЕСНЯКОВ 
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