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Національне агентство на Ваші повідомлення щодо неподання декларацій за 2018-
2020 роки заступником директора зі стратегічного розвитку ДП «Державне управління
комплексного забезпечення» Костюшком В.В. та повідомляє.

Національне агентство здійснює заходи контролю за своєчасністю подання
декларацій згідно з ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та
Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» та повідомленняНаціонального агентства про
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», затверджений наказом
Національного агентства від 20.08.2021 № 539/21, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 06.10.2021 № 1303/36925.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
від 24.02.22 № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин
24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05
години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05
години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших
документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-ІХ
встановлено, що у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо
своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру
уповноваженими органами не здійснюються.

Враховуючи викладене Національним агентством будуть вжиті заходи контролю
щодо своєчасності подання декларацій Костюшком В.В. після припинення чи скасування
воєнного стану або стану війни.
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