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Національне агентство повторно розглянуло  ваше звернення  щодо 

можливого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закон) заступником голови Державної аудиторської служби України              

Солянік Ю.В. (далі – суб’єкт декларування). 

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону, 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. 

Водночас дана вимога статті, а саме щодо «здійснення видатку» введена в 

дію 01.01.2020. Таким чином, станом на 17.01.2019, обов’язку подачі 

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку із здійсненням 

видатку не було.  

Разом з тим, відповідно до положень п. 4 Порядку відбору декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

для проведення їх обов’язкової повної перевірки та визначення черговості такої 

перевірки на підставі оцінки ризиків, затвердженого наказом Голови 

Національного агентства від 05.05.2020 № 172/20, декларація, що подана, зокрема, 

службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне 
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становище, на підставі оцінки ризиків належить до черговості, визначеної у 

додатку до цього Порядку.  

Посада заступника голови Державної аудиторської служби України належить 

до 46 рівня черговості, визначеної у додатку до вищезазначеного Порядку. 

Таким чином повна перевірка декларації наведеного суб’єкта декларування 

буде проведена у відповідності до норм Порядку. 
 

 

В.о. керівника Управління  

проведення спеціальних перевірок  

та моніторингу способу життя                                           Олександр АМПЛЕЄВ 
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