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Запорізький центр перепідготовки і підвищення  
кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій 

 

 

 

Укладач: Кононенко Інна Миколаївна –  

                заступник директора Центру 



 

   14.10.2014 року прийнято   
ЗУ  “Про запобігання корупції” №1700-VII  

із змінами (близько 30 змін) 
Останні зміни:    ЗУ № 140-ІХ від 02.10.2019  

  ЗУ № 198-ІХ від 17.10.2019 

  ЗУ № 263-ІХ від 31.10.2019 

  ЗУ № 319-ІХ від 03.12.2019  

 

                 

 

                  Розділ VІІ . Фінансовий контроль  
!Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (ст.3)! 

!Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації. 
!Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій. 

!Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій.  
!Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій. 
!Стаття 50. Повна перевірка декларацій. 
Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 
!Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового 

контролю.  
!Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового 

контролю стосовно окремих категорій осіб. 
 



 

 
 

 

Вдосконалено  
механізми  

регулювання  
діяльності НАЗК 

(розділ ІІ ЗУ) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінено форму  
урядування НАЗК 

з колегіальної  
на одноосібну 

 

 
 

 

Змінено порядок  
формування та склад  

конкурсної комісії 
з відбору  

Голови НАЗК 

 

Переглянуті 
повноваження  
та права НАЗК 

  

ЩО НОВОГО ?  

 



 

 
 

 
Розширено коло  

суб’єктів декларування 
(посадовці Офісу ПУ, патронатна служба,  

кандидати в народні депутати на поза- 

чергових виборах, ін.) ст.ст. 3,45 ЗУ 

Впорядковано   
проведення повної 

перевірки декларацій 
ст. 50 ЗУ 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уточнено визначення   
термінів “члени сім’ї”, 

 “близькі особи”,  
“викривачі корупції”  

ст. 1 ЗУ  
 

Встановлено  
обов’язкове створення 

уповноваженого  
підрозділу  (особи)  

ст. 13-1 ЗУ  
 

 

Усунено  
прогалини  

в описі інформації,  
що повинна бути 

відображена в  
Декларації 

ст. 46 ЗУ (з 01.01.2020 р.) 
 

 

Розширено 

зміст повідомлення  
про суттєві зміни  
в майновому стані 

суб’єкта декларування 
 

Обмежено коло осіб, які  
подають повідомлення 
ст. 52 ЗУ  (з 01.01.2020 р.) 

  

ЩО НОВОГО ?  

 



Члени сім’ї (для цілей декларування) 



Члени сім’ї (для цілей декларування) 



Близькі особи 



Уповноважений 

підрозділ (особа)  
з питань  

запобігання  
та виявлення  

корупції 

Закон України 

“Про запобігання 

корупції ” 

(ст.ст. 13-1,53-9, 

62,64) 

1) ПКМУ 

від 04.09.2013  
№ 706 (із змінами) 
Типове положення 

2) Рішення НАЗК 

від 13.07.2017 №317 

Методрекомендації  

 

Рішення НАЗК 

від 06.09.2016 

№ 19 (із змінами) 
Порядок перевірки 

факту подання 

декларації 
 



                                   Спеціально уповноважені 
              суб’єкти у сфері  

                протидії корупції: 

1. Органи прокуратури (САП). 
2. Органи Національної поліції. 
3.Національне антикорупційне бюро 

України (НАБУ). 
4. Національне агентство з питань 

запобігання корупції (НАЗК). 



 

СУБ’ЄКТИ  
ДЕКЛАРУВАННЯ 

Президент  
Голова ВРУ 

Прем’єр – міністр 
  Ген. Прокурор 

Народні депутати 
ін. високо посадовці 

 

 

 

Державні службовці 
Посадові особи  

місцевого  
самоврядування  

Депутати місц. рад 
Військові  

Поліцейські Судді… 

 

 

 

Посадові особи  
юридичних осіб  
публічного права 

(додатково  
див. ч.5 ст.45) 

 

 
 

 

  

Основні   

категорії 
(ст.45;ст.3 ЗУ)  

 

Особи,  
які входять до  

складу Конкурсних та 
дисциплінарних комісій,   
  утворених відповідно  

до ЗУ “Про ДС”, 
 “Про службу  в ОМС”  

та ін. ЗУ 



Поняття «юридична особа 
публічного права» 

Витяг з листа Міністерства юстиції України  
від 11.03.2014  № 1050-0-4-14-1111  

“ Щодо застосування антикорупційного законодавства ” 

        … Щодо визначення поняття «юридична особа 
публічного права»  інформуємо, що згідно з положення-

ми частини другої статті 81 Цивільного кодексу Украї-
ни юридичною особою публічного права визначається 
юридична особа, яка створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим чи органу місцевого 
самоврядування. 
! Статут, Реєстр юридичних осіб 

 



 

ПОСАДОВІ ОСОБИ КОМУНАЛЬНИХ (ДЕРЖАВНИХ) 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ … (КП, КУ,КЗ …) 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ОБОВ’ЯЗКИ  

     керівництво:  

     - галуззю промисловості,  
     - трудовим колективом,  
     - ділянкою роботи,  
     - виробничою діяльністю окремих працівників  

Наприклад:  

      - керівники (їх заступники) КП, КУ, КЗ; 

      - начальники (їх заступники) цехів, завідуючі відділами, лабораторіями тощо; 

      - особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири та ін.). 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ  

      управління або розпоряджання державним/комунальним майном: 
      - зберігання, переробка, реалізація; 

      - забезпечення контролю за цими операціями тощо. 

Наприклад:  

      - начальники планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів;  

      - завідуючі (їх заступники) складами, магазинами, майстернями, ательє, їхні 
заступники, керівники відділів підприємств, відомчі ревізори і контролери та ін. 

 









КУ – НЕ СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ 



КУ – СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ 



КУ – СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ 



ПОВНА ПЕРЕВІРКА ДЕКЛАРАЦІЙ 
( ст. 50 ЗУ “Про запобігання корупції “, із змінами ) 

 

Особи, які займають 
відповідальне 

та особливо відповідальне  
становище  

(примітка до ст.50 ЗУ) 
 - держслужбовці категорії 

“А”,“Б” 
 - посадові особи місцевого  
    самоврядування І-ІІІ 

категорії  
- інші особи 

 

 
Посади з високим та 

підвищеним 
 рівнем корупційних ризиків 

(рішення НАЗК від 17.06.2016 № 2) 
 

- Заступники сільських, 
селищних, міських голів 
- секретарі сільських, 
селищних, міських рад та ін. 

 

Декларація містить поле (поля), 
 у  якому (яких) суб’єкт  

декларування  обрав позначку  
"Член сім’ї не надав 

інформацію"  
  

 

НАЗК  
виявлено невідповідності  

за  результатами  
логічного та арифметичного  

контролю (ЛАК) 

  



15 хвилин – 100 тис. декларацій !  

 

25.09.2018 - 

запуск в 
промислову 
експлуатацію 
системи 
логічного та 
арифметич - 
ного контролю 
декларацій  

(ЛАК)  
 
 

 

1) відповідність правильності 
заповнення розділів  декларації 
суб’єктами декларування 

 

2) порівняння інформації, 
зазначеної у різних розділах 
декларації, між собою 

 

3) порівняння відомостей 
декларації з відомостями, що 
відображені в попередній 
декларації суб’єкта 

 

4) кількість задекларованих 
активів кожного виду 



Закон України “Про запобігання корупції ” 

 

Стаття 65. Відповідальність за 
корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення (! Особиста) 
 

Види відповідальності: 
- дисциплінарна 

- цивільно-правова 

- адміністративна 

- кримінальна  
 
 

 

                     









 

 

  

Е – декларування 

Інші види фінансового 
контролю : 

практичні аспекти 
 

 

 



Основний 

ст.ст. 45,46,47 

ЗУ “Про 
запобігання 

корупції” 

 

Додаткові  
ст.52 ЗУ  

“Про запобігання 
корупції” 

Електронне 
декларування 

Повідомлення 
про суттєві 

зміни 
майнового 

стану 

Повідомлення 
про відкриття 

валютного 
рахунку у банку-

нерезиденті 

Види фінансового 
контролю 

Розділ VII 
 ЗУ “Про запобігання корупції” 



 

Повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі  
банку-нерезиденті декларантом або членом його сім’ї  

(ч.1 ст.52 ЗУ “Про запобігання корупції”) 
! Порядок інформування  

(паперова форма, 10-денний строк) 
(поштою реком. листом з повідомленням або сканкопія ч/з ел.кабінет) 

рішення НАЗК від 06.09.2016  № 20, зареєстровано в 
Мін’юсті 18 жовтня 2016 р. за №1366/29496 

! Валютний рахунок 

будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, 
відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті 

! Установа банку-нерезидента 

(юрособа, яка є банком, її відокремлені підрозділи, що створені 
і діють відповідно до зак-ва іноземної держави та з 

місцезнаходженням за межами України) 
 

 













ВАЖЛИВО! ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ 
    ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ  

 

! Поширюється тільки на ДЕКЛАРАНТІВ! (Увага! з 01.01.2020 – окремі 
категорії) 

!На членів сім’ї не поширюється, якщо вони самі не є 
декларантами певної категорії. 

! Електронна форма. Можливість виправлення відсутня. 

! Подається, якщо декларант одноразово з одного джерела 
отримав дохід, придбав майно у власність,! здійснив видаток 
на суму більше 50 ПМ, для працездатних осіб  на 01.01. 
відповідного року  (ЗУ про Держбюджет)  

 (ПМ на 01.01.2020 – 2102 грн., 50 ПМ на 01.01.2020 - 105 100 грн.) 
! З 01.01.2020 доповнено новим розділом 9 «Видатки» 

! Подається протягом 10 днів з моменту отримання  доходу, 
придбання майна у власність, !здійснення видатку (по кожному 
виду – окреме повідомлення). 

! Оновлено форму  повідомлення (рішення НАЗК від 10.06.2016 №3 
в редакції наказу НАЗК від 12.12.2019 №168/19) 

Увага!  З 01.01.2020 р. – зміни до ст.52 ЗУ «Про запобігання 
корупції» 



 
ПОРОГИ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
(прожитковий мінімум 

для працездатних осіб 

станом на 01 січня  

відповідного року) 
ЗУ про Держбюджет 

 

 

 

ЗУ про Держбюджет 

 на 2020 рік! 
ПМ на 01.01.2020  

2102 грн. 
50 ПМ – 105 100 грн. 

(для подання у 2020р.) 
! ДС кат “А” , “Б” 

! Окремі кат ПОМС 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про суттєві зміни  
майнового стану 

суб'єкта  
декларування 

 

 

 

ЗУ про Держбюджет 

 на 2019 рік! 
ПМ на 01.01.2019  

1921 грн. 
50 ПМ - 96 050 грн. 

(для подання у 2019р.) 
ВСІ ДЕКЛАРАНТИ 



Суб'єкти повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані з 01.01.2020 року 













ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ  





Електронна форма декларації:  
 

Увага зміни! Передбачає можливість виправлення  
упродовж 7 днів, але не більше трьох разів 

 

Увага зміни! Дані про об'єкт  декларування 
вносяться  станом на 31 грудня звітного року 

(володіння/користування) або якщо такий об'єкт у 
володінні/користуванні – протягом не менше 

половини днів протягом звітного періоду (окрім 
деяких розділів) 

 

! Містить розділи, які заповнює тільки суб’єкт 
декларування 

! Доповнено новим розділом 12-1 
Увага зміни! Оновлено форму  декларації (рішення 
НАЗК від 10.06.2016 №3 в редакції наказу НАЗК від 
12.12.2019 №168/19) 

Увага готуються зміни! НОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ! 
Роз'яснення НАЗК стосовно заходів фінансового контролю (рішення НАЗК 

11.08.2016 № 3, із змінами).  

   















 

ПОРОГИ 

ДЕКЛАРУВАННЯ 
(прожитковий мінімум 

для працездатних осіб 

станом на 01 січня  
відповідного року) 

ЗУ про Держбюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПМ на 01.01.2019 рік 

1921 грн. 
 

5 ПМ - 9 605 грн. 
50 ПМ - 96 050 грн. 

100 ПМ - 192 100 грн. 
 
 
 

 

 

 

У 2020 році: 
 

1) щорічна за 2019 рік 

2) після звільнення 

  3)кандидат на посаду  
 

4)перед звільненням 

 

 

 

 

 

ПМ на 01.01.2020 рік 

2102 грн. 
 

5 ПМ – 10 510 грн. 
50 ПМ – 105 100 грн. 
100 ПМ - 210 200 грн. 



1.Типи електронних форм декларацій  
та звітний період 

1)Щорічна: охоплює попередній рік  
(подається з 01.01.до 01.04.) 
 

2) Перед звільненням: охоплює період, який не 

був охоплений раніше поданими деклараціями  
(подається не пізніше 20 робочих днів з дня звільнення) 
 

3) Після звільнення: охоплює попередній рік, 
тобто рік, у якому особа звільнилася (подається з 01.01. 

до 01.04) 

 

4) Кандидата на посаду (охоплює рік, що передує року, в 

якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не 
передбачено законодавством) 





Розділ 2.1. Інформація про суб'єкта декларування 

 





З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при 

заповненні декларації необхідно буде зазначити (у 

разі наявності) відомості про свій унікальний номер 

запису в Єдиному державному демографічному 

реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів 

сім’ї.  
! 

1.  2.  

УНЗР 



Розділ 2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта 
декларування 

 

Члени сім’ї (для цілей декларування) : 
а) Завжди! Особи, які перебувають у зареєстрованому 

шлюбі (чоловік/дружина) та діти декларанта до 
досягнення ними повноліття - незалежно від спільного 
проживання із суб’єктом 

 

б) будь-які особи  
 за умови одночасної наявності таких ознак: 
    а) спільно проживають  

    б) пов’язані спільним побутом  

    в) мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні 
права та обов’язки яких не мають характеру сімейних: 
наприклад, особи, що спільно орендують житло), 

    у т.ч. особи, які спільно проживають, але не 
перебувають у шлюбі 

 



Члени сім’ї (для цілей декларування) 









Розділ 3. Об'єкти нерухомості  
(декларанта та членів його сім'ї) 

    Декларуються всі об’єкти нерухомості: 
    1) на праві приватної власності, включаючи спільну 

власність 2) на праві оренди 

    3) на іншому праві користування, незалежно від форми 
укладення правочину (письмова чи усна), у т.ч. 
використання для проживання або реєстрація місця 
проживання   

Об’єкти нерухомості:  
    земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс,  
    садовий (дачний) будинок, гараж, інше. 
*Увага зміни!  
 Дані про об'єкт  декларування вносяться станом на 31 грудня звітного 

року (володіння/користування) або якщо такий об'єкт у 
володінні/користуванні – протягом не менше половини днів протягом 
звітного періоду  
(!додатково див. НОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ) 

  



Розділ 3. Об'єкти нерухомості  
(декларанта та членів його сім'ї) 



















Розділ 4. Об'єкти незавершеного будівництва  
             (декларанта та членів його сім'ї)  







Розділ 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних  
               засобів) вартістю понад 100 ПМ  

(декларанта та членів його сім'ї) 







 
 

       
  
        

 

 

 

Декларуються :  
транспортні засоби, причепи, інші самохідні машини і 
механізми незалежно від їх вартості. 

 

 

 

 

*Увага зміни!  
 Дані про об'єкт  декларування вносяться станом на 31 грудня звітного року 

(володіння/користування) або якщо такий об'єкт у володінні/користуванні – 

протягом не менше половини днів протягом звітного періоду 

(!додатково див. НОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ) 
 

 

 

 

Розділ 6. Цінне рухоме майно –  

транспортні засоби (декларанта 

та членів його сім'ї) 











Розділ 7. Цінні папери  
(декларанта та членів його сім'ї)  
 

       

 

 

Декларуються:  
цінні папери, у  числі:  
акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі 
 

 
 



 
 





Розділ 8.  Корпоративні права (декларанта та 
членів його сім'ї)   
        

 

 

 
 

 









 

Розділ 10.   Нематеріальні активи 

    (декларанта та членів його сім'ї) 

    *Увага зміни! 

 

       

 

 

- об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в 
грошовому еквіваленті криптовалюти (право на винахід, корисну 
модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної 
мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне 
найменування, авторське право тощо); 
-право на використання надр чи інших природних ресурсів та ін. 
 

            

 







Розділ 11.   Доходи, у тому числі подарунки  
(подарунки, у т.ч. гроші на суму від 5 ПМ)  

(декларанта та членів його сім'ї отримані за весь рік)  











Розділ 12. Грошові активи декларанта та членів 
сім’ї (у кожного окремо понад 50 ПМ) *Увага зміни!         

 

 

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 
- готівкові кошти; 
- кошти, розміщені на банківських рахунках; 
- внески до кредитних спілок  
- кошти, позичені суб’єктом декларування або                 
членом його сім’ї третім особам; 
- активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше. 
 

Увага! НЕ підлягають декларуванню наявні грошові активи, сукупна                
вартість яких не перевищує 50 ПМ 

 

 



Розділ 12. Грошові активи декларанта та членів сім’ї 
                   (у кожного окремо понад 50 ПМ) 













Розділ 13.    

Фінансові зобов’язання 

 (декларанта та членів його сім'ї)  

 

       

 

 

 
 

- отримані кредити та позики; 
- зобов’язання за договорами лізингу; 
- розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики            
(кредиту) та процентів за позикою (кредитом); 
- зобов’язання за договорами страхування та недержавного         
пенсійного забезпечення; 
- кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї        
іншими особами; 
- несплачені податкові зобов’язання, інше. 
 

*Увага зміни! 
Відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 
50 ПМ 

(!Додатково див. НОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ) 
 
 

 















     Розділ 14.  Видатки та правочини 
        (! ) декларує тільки суб’єкт 
           декларування 

       

 

 

 

                        

 

 
Суб’єкт декларування повинен задекларувати:  
видатки, а також будь-які правочини (договори), вчинені 
у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта 
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 розділах 3-13 цієї 
декларації. 
 

Увага! Відомості про видатки та правочини (вид, предмет) 
зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку 
(вартість предмету правочину) перевищує 50 ПМ .  
(!Додатково див. НОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ) 
 



Розділ 14.  Видатки та правочини суб’єкта  декларування 











Розділ 15.  Робота за сумісництвом  
 (!) декларує тільки суб’єкт  декларування        

 

 

 

 Суб’єкт декларування повинен задекларувати  
(у разі наявності): 

 посаду чи роботу, що виконується або 
виконувалася за сумісництвом. 

 

Зайняття посади чи робота за сумісництвом 
декларується, якщо її зайняття (виконання) 
розпочалося або продовжувалося під час 

звітного періоду незалежно від тривалості. 
 

Посада чи робота за сумісництвом декларується 
незалежно від того, чи була вона оплачуваною. 

 
 



Розділ 15.  Робота за сумісництвом суб’єкта декларування 



 

! Заборона для ДС та ПО 
(ст. 25 ЗУ  ” Про запобігання корупції ” ) 

 

! Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення, крім викладацької, наукової 

, творчої , медичної  … діяльності 
(ч.1 ст. 25 ЗУ  ” Про запобігання корупції ” ) 

 

! Положення про сумісництво 
(наказ Мінпраці, Мін’юста , Мінфіна від 28.06.93 №43) 

 

 

! Перелік робіт, які не є сумісництвом 
(додаток до наказу Мінпраці, Мін’юста , Мінфіна №43) 

 

 

 



Розділ 16.  Членство суб’єкта декларування в                             
    організаціях та їх органах  

                     (!) декларує тільки суб'єкт декларування 







 

  ЗАПИТАННЯ      
                            ˗ 
                                   ВІДПОВІДІ 

 

 



 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 

 

 САМОДОСТАТНОСТІ   ТА 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ !  

 

 

 

 

 


