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На Ваше звернення, яке надійшло від Національного агентства України з 

питань державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції  

(далі – Національне агентство) роз’яснює.  

Відповідь на поставлене у зверненні питання стосовно наявності/відсутності 

порушення вимог ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у 

разі отримання стипендії при здобутті освіти викладено у прикладі 11 п. 9.5 розділу 9 

проєкту Методичних рекомендацій «Щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»1. 

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація) зазначаються 

відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому 

числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за 

основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, 

роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних 

паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. 

Відповідно до податкового законодавства стипендія є окремим видом доходу, 

який отримують, зокрема, аспіранти. У зв’язку з цим, у розділі 11 «Доходи, у тому 

числі подарунки» декларації в полі «вид доходу» необхідно обрати «інше» та 

зазначити про стипендію. 

                                                           
1. З проєктом Методичних рекомендацій можна ознайомитися на вебсайті Національного агентства за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/ 

скориставшись базою знань «Роз’яснення» (розділ «Конфлікт інтересів») або за прямим посилання https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-

interesiv/. 

$`0@BA0|QSSYYq¢®¡¥¡¤¡®¡¥ 

https://nazk.gov.ua/uk/
https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/
https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/


2 

 

Додатково інформуємо, що з метою надання роз’яснень стосовно застосування 

положень Закону Національним агентством розроблені Роз’яснення щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни 

в майновому стані) від 03.02.2021 № 12, у п. 123 якого розглянуто питання стосовно 

особливостей відображення відомостей про доходи, у тому числі подарунки. 

 

 

Керівник Юридичного управління  

Національного агентства  

з питань запобігання корупції             Ярослав ЛЮБЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлія ЛІВАР, (044) 200-08-37 

                                                           
2 З Роз’ясненнями можна ознайомитися на вебсайті Національного агентства за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/ скориставшись базою знань 

«Роз’яснення» (розділ «Декларування») або за прямим посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/. 
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