
ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО 

СКЛИКАННЯ 
 

Подання щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування за звітний період 

Звертаємо увагу, що депутати місцевих рад зобов’язані подавати декларації 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі – декларація). 

За звітний період, така декларація повинна бути подана в термін з 01 січня 

до 31 березня відповідного року який настає за звітним, шляхом заповнення 

форми Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) на 

офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Підстава: статті 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції», наказ 

Національного агентства з питань запобігання корупції 23.07.2021  № 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». 

Важливо знати, що безпосередньому поданню декларації може 

перешкодити виникнення питань у зв’язку із завершенням терміну дії КЕП 

(кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної 

пошти, а також питань щодо вимог до відображення тої чи іншої інформації у 

декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу. 

Тому, просимо завчасно перевірити можливість входу до Реєстру та 

підготувати всю необхідну інформацію для заповнення декларації. 

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має 

право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів. 

Відповідно до частини 1 статті 1726 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних 

відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, 

що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від 

достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб. 

 

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та відкриття 

декларантом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-

нерезидента 

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування 

зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне 



агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і 

місцезнаходження банку-нерезидента. 

Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про запобігання 

корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 

січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний 

повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Національного агентства. 

Положення частини четвертої статті 52 Закону України «Про запобігання 

корупції» застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, 

які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також 

суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем 

корупційних ризиків  

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади 

яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій (голова 

обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступники голови 

обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради). 

Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, 

затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 17.06.2016  № 2 (із змінами), також передбачено посаду голови постійної 

комісії з питань бюджету обласної ради (у разі коли депутат працює у раді на 

постійній основі). 

Згідно із статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» 

депутати місцевих рад не зобов'язані повідомляти НАЗК про суттєві зміни у 

майновому стані, однак  зобов'язані у встановленому порядку письмово 

повідомити НАЗК про відкриття ними або членами їх сім’ї валютного 

рахунку в установі банку-нерезидента. 

У який строк подаються декларації під час воєнного стану: 

Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до 

норм чинного законодавства в документальній та/або електронній 

формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану або стану війни за весь період обов’язку подати документи (Закон України 

від 03.03.2022 № 2115-ІХ). 

Початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної 

календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК 

України). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#n127


Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього 

місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК України). 

Декларація щорічна (з будь-якою позначкою) за 2021 рік подається у 

період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від 

такого дня. 

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 

року включно) та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 

У який строк подаються повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента (ПВВР), якщо такий обов’язок виник 

під час дії воєнного стану? 

ПВВР, обов’язок подання якого виник під час дії воєнного стану, суб’єкт 

декларування подає у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем 

припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного 

числа третього місяця від такого дня.     

При цьому ПВВР, обов’язок подання якого виник після припинення чи 

скасування воєнного стану, суб’єкт декларування подає у строк, визначений у ст. 

52 Закону. 

ПВВР подається шляхом та у порядку, визначеному у Законі України «Про 

запобігання корупції» та Порядку інформування Національного агентства з 

питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента затвердженого наказом НАЗК від 23.07.2021 № 451/21. 

У який строк подаються декларації та ПВВР у разі, якщо упродовж 

визначених у Законі України від 03.03.2022 № 2115-ІХ трьох місяців суб’єкт 

декларування не має фізичної можливості їх подати? 

Особи, які не мають фізичної можливості протягом трьох місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни подати документи у 

зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від 

адміністративної та/або кримінальної відповідальності за неподання чи 

несвоєчасне їх подання та подають їх протягом одного місяця з дня закінчення 

наслідків, які унеможливлювали їх подання (Закон України 

від 03.03.2022 № 2115-ІХ).  

Скільки ПВВР необхідно подати, якщо такий обов’язок виник декілька 

разів під час дії воєнного стану? 

Якщо суб’єкт декларування/член його сім’ї під час дії воєнного стану 

відкрив декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт 

декларування подає одне ПВВР із зазначенням номерів відповідних валютних 

рахунків і місцезнаходження установи банку-нерезидента. 

Якщо валютні рахунки відкриті в цей період як суб’єктом декларування, так 

і членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-

нерезидента, подаються окремі ПВВР стосовно кожної особи чи кожної установи 

банку-нерезидента. 

 

За інформацією звертатись: відділ юридичного забезпечення виконавчого 

апарату Полтавської обласної ради тел. (0532) 56-51-16 


