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За змістом положень абз. 15 ч. 1 ст. 1, ч.ч. 1 – 3 ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції» (далі – Закон) суб’єктами декларування є особи, зазначені у п. 1
пп.пп. «а» і «в» п. 2, п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону, в тому числі посадові особи юридичних осіб
публічного права.

Водночас, ч. 5 ст. 45 Закону встановлено, що дія розділу VII «Фінансовий
контроль» Закону, зокрема вимоги ст. 45 Закону, не поширюється на посадових осіб
закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері, зокрема,
освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників).

Роз’яснення Національного агентства про те, на яких посадових осіб закладів,
установ та організацій, що здійснюють діяльність у сфері освіти, не поширюється дія
розділу VII «Фінансовий контроль» Закону, викладено у п. 24 Роз’яснень 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 № 11.

Додатково інформуємо, що для отримання роз’яснень щодо декларування Ви
також можете звернутися до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання
та виявлення корупції2 або до контакт-центру3 Національного агентства.
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1 З Роз’ясненнями можна ознайомитися на вебсайті Національного агентства https://nazk.gov.ua (вкладка
«Меню» > розділ «Декларування» > підрозділ «Роз’яснення щодо заповнення декларацій») або скориставшись
Базою знань https://wiki.nazk.gov.ua (розділ «Декларування»).
2У разі, якщо в установі, де Ви працюєте, діє такий підрозділ (особа). Інформація про контакти уповноважених
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції розміщена на вебсайті Національного агентства за
посиланням https://nazk.gov.ua (Головна > Меню > Запобігання та виявлення корупції > Уповноважені > Мапа
уповноважених).
3Телефон контакт-центру вказаний на бланку; режим роботи – з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00.
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