
ОСОБИ ЯКІ ПОДАВАТИМУТЬ ДЕКЛАРАЦІЇ З 
01.01.2017 РОКУ 

Починаючи з 01.01.2017 року декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування подають особи, які визначені пунктом 1, підпунктом «а» пункту 2 частини першої статті З 

Закону України «Про запобігання корупції» 

• Народні депутати України 
• Депутати ВР АР Крим 
• Депутати місцевих рад, сільські, 

селищні, міські голови 
• Державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування 

• Президент України 
• Голова ВРУ 
• Перший заступник та заступник Голови ВРУ 
• Прем'єр-міністр України 
• Перший віце-прем'єр-міністр України 
• Віце-прем'єр-міністри України 
• Міністри, інші керівники центральних органів 

виконавчої влади та їх заступники 
• Голова СБУ 
• Ген прокурор України 
• Голова НБУ 
• Голова та інші члени Рахункової палати 
• Уповноважений ВРУ з прав людини 
• Голова Верховної Ради АР Крим 
• Голова Ради міністрів АР Крим 

• Військові посадові особи ЗСУ 
• Службовці ДССЗІ України 
• Службовці інших утворених відповідно до 

законів військових формувань, крім 
військовослужбовців строкової військової 
служби 

• Члени НАЗК 
• Члени ЦВК 
• Працівники Національної поліції 
• Особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції 
• Начальницький склад, посадові, службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, 

державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері 
державної митної справи, підроздлів цивільного захисту 

• Посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим 

• Судді КСУ 
• Професійні судді, дисциплінарні 

інспектори Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України 

• Службові особи секретаріату ВККСУ 
• Голова, заступник Голови, секретарі 

секцій Вищої ради юстиції 
• Члени Вищої ради юстиції, народні 

засідателі і присяжні (під час 
виконання ними цих функцій) 

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування: 

ш Посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» 

Посадові особи юридичних осіб публічного права - працівники юридичних осіб публічного права, які 
наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-
господарські функції. 

Адміністративно-господарські 
функції (обов'язки) - це обов'язки з 

управління або розпорядження 
державним, комунальним майном. 

• Начальники планово-господарських, постачальницьких, 
фінансових відділів і служб 

• Завідуючі складами, магазинами, майстернями, ательє, їх 
заступники 

• Керівники відділів підприємств, відомчі ревізори та 
контролери 

Організаційно-розпорядчі функції 
(обов'язки) - це обов'язки щодо 
здійснення керівництва галуззю 

промисловості, трудовим 
колективом, ділянкою роботи, 

виробничою діяльністю окремих 
працівників на підприємствах, в 

установах чи організаціях 
незалежно від форм власності 

Керівники міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та їх заступники 
Керівники державних, комунальних підприємств, 
установ або організацій. їхні заступники 
Керівники структурних підрозділів (начальники цехів, 
завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні 
заступники, особи, які керують ділянками робіт 
(майстри, виконроби, бригадири) 



ХТО МАЄ ПОДАВАТИ Е-ДЕКЛАРАЦІІ 
З 2017 РОКУ? 

0 
© До 100 0 0 0 декларантів першої хвилі приєднається 

ще близько 700 0 0 0 нових декларантів 

Депутати всіх місцевих рад 
0 сільські, селищні, міські, районні в містах, 

районні, обласні 

Державні службовці категорії "В" 
© спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в 

органах виконавчої влади, інші посадові особи 
нижче керівників структурних підрозділів та 
їхніх заступників тощо 

Посадові особи місцевого самоврядування 
категорій 4-7 

© керівники управлінь і відділів виконкомів, 
секретарі міських рад. міські голови міст 
районного значення, сільські та селищні 
голови тощо 

Військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку 
та Інших військових формувань 

Усі поліцейські 

Ж 

Особи рядового чи начальницького складу 
державної кримінально-виконавчої служби, 
податкової міліції, підрозділів цивільного 
захисту, ДБР, НАБУ 

Посадові та службові особи органів 
прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ. дипломатичної 
служби. Інших державних органів 

Посадові особи юридичних осіб публічного 
права - ті. хто виконує адміністративно-
господарські або організаційно-розпорядчі 
функції в державних та комунальних закладах, 
установах чи підприємствах, тобто не лише 
керівники чи їхні заступники 

0 головні бухгалтери та керівники підрозділів, 
завідувачі відділів державних і комунальних 
установ, закладів та організацій, головні лікарі, 
керівники і заступники організацій та їхніх 
структурних підрозділів - начальники цехів, 
завідувачі відділів, особи, які керують ділянками 
робіт. - майстри, виконроби, бригадири тощо 

Не є суб'єктами декларування жодного етапу: 

Працівники державних органів, які виконують 
функції з обслуговування 

0 секретарі, стенографісти, архіваріуси, діловоди, 
охоронці, якщо вони не виконують організацій-
но-розпорядчі чи адміністративно-господарські 
функції 

Приватні та державні нотаріуси, адвокати 

Посадові особи приватних підприємств, навіть 
якщо в них є частка державної або комунальної 
власності 

0 (водночас посадові особи державних та 
комунальних підприємств подають декларації) 

Військовослужбовці строкової служби, 
а також інші військовослужбовці, якщо вони 
не є військовими посадовими особами 

За підтримки проекту «прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні, 
проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 

О 



ЗГІДНО ЗІ ЗМІНАМИ В ЗАКОНІ 

© Більше не є декларантами: 

Ж 

Посадові особи державних та комунальних 
закладів охорони здоров'я сільського та 
селищного рівня, посадові особи інших 
закладів охорони здоров'я, якщо вони не є 
керівниками цих закладів 

Посадові особи державних та комунальних 
дошкільних І шкільних навчальних закладів, 
посадові особи вищих навчальних закладів 
нижче рівня керівників і заступників керівників 
цих закладів 

Посадові особи закладів культури та мистецтва 
(державних і комунальних театрів, музеїв тощо) 

Посадові особи державних або комунальних 
закладів у деяких інших сферах 

® соціального обслуговування населення, 
соціальної та професійної реабілітації інвалідів і 
дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції, 
науки, відновлення та збереження національної 
пам'яті, фізичної культури, спорту, 
національно-патріотичного виховання 

© Залишаються декларантами: 

Керівники закладів охорони здоров'я 
центрального, обласного, районного, міського 
(міст обласного значення, міст Кисва та 
Севастополя) рівня 

Керівники вищих навчальних закладів та їхні 
заступники 

Президент, перший віце-президент, 
віце-президенти та головні учені секретарі 
Національної академії наук України та 
національних галузевих академій наук, 
керівники науково-дослідних Інститутів та 
Інших наукових установ 

Усі посадові особи державних та комунальних 
підприємств 

За підтримки проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні. 
Проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 
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У ЧОМУ РІЗНИЦЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ 
ВІД ДЕКЛАРАЦІЙ СТАРОЇ ФОРМИ? 

Нові об'єкти декларування: 

0 

л щ 
иппа 

© 

Об'єкти незавершеного будівництва незалежно 
від стадії будівництва та земельні ділянки, на яких 
вони розташовані 

Цінне рухоме майно • ювелірні вироби, твори 
мистецтва, електронні пристрої тощо, якщо вар-
тість одного предмета перевищує 100 прожитко-
вих мінімумів 
(більше 137 800 грн для декларацій за 2016 р.) 

© При цьому цінне рухоме майно, крім транспортних 
засобів, набуте (придбане, отримане як подарунок 
тощо) до подання декларантом своєї першої 
декларації 8 нову систему, може декларуватися 
без зазначення його вартості та дати набуття 

Юридичні особи, бенефіціарним власником 
(контролером) яких є декларант або члени його 
сім'ї 

Майно, формальним власником якого є третя 
особа, але його контролює і може фактично роз-
поряджатися ним декларант або член його сім'ї 
(т.зв. бенефіціарна власність на майно) 

Інформація про співвласників майна, а також про 
власників майна, яке знаходиться в оренді чи 
Іншому користуванні декларанта та членів сім'ї 

За підтримки проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні. 
Проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 

ооо 
Щ? 

Залишки коштів на будь-яких банківських рахун-
ках, у тому числі поточних та карткових 

Готівкові кошти (що зберігаються не на банків-
ському рахунку), якщо грошові активи декларан-
та перевищують 50 прожиткових мінімумів 

Будь-які доходи, включно з Інформацією про дже-
рело доходу 
Наприклад, треба зазначити, хто зробив подарунок 
декларанту або члену сім'ї, виплатив гонорар чи 
заробітну плату 

Кошти, позичені декларантом чи членом сім'ї одне 
одному або третім особам 

Нематеріальні активи 
об'єкти інтелектуальної власності тощо 

Робота за сумісництвом декларанта 

Членство декларанта в громадських об'єднаннях 
та їхніх керівних, ревізійних чи наглядових орга-
нах 

О 



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ? 0 
сЙа? Об'єкт декларування 

Від якої суми декларувати об 'єкти в декларації за 7016 р ік 
(наприклад, для щорічної декларації, яку слід подати 
до 1 квітня 2017 року) 

ь 

Цінне рухоме майно 
(ювелірні вироби, твори мистецтва, 
електронні пристрої тощо) 

Зазначається, якщо одна 
» річ коштує більше 137 8 0 0 грн 

(100 прожиткових мінімумів) 

Подарунок 
(у грошовій формі) 

Якщо розмір таких подарунків, отриманих 
від однієї особи (групи осіб) протягом року, 
перевищує 6 890 грн 

Подарунок 
(у негрошовій формі) 

Якщо вартість одного подарунка 
перевищує 6 890 грн 

Грошові активи Декларуються, якщо сукупна вартість активів у 
різних формах перевищує 68 9 0 0 грн 

Видатки Декларується, якщо разовий видаток 
перевищує 68 9 0 0 грн 

Повідомлення про суттєві зміни в подається упродовж 10 днів після отримання доходу або 
майновому стані придбання майна (одного об єкта) на суму (вартістю) більше 50 

прожиткових мінімумів (з 1 січня 2017 року - більше 80 0 0 0 грн) 

За підтримки проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні, 
проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

і 
гО-<Ь НЕВЧАСНЕ ПОДАННЯ: 
• • • а Адміністративна відповідальність (штраф 
а с о від 850 до 1700 грн) у разі відсутності поважних 

причин невчасного подання декларації 
(наприклад, хвороба, відрядження, мобілізація) 

А УМИСНЕ НЕПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ: 
Кримінальна відповідальність може настати, 
якщо декларант не подасть декларацію після 
того, як НАЗК виявило неподання і надало 
можливість подати декларацію 

ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНІ ВІДОМОСТІ В 
ДЕКЛАРАЦІЇ: 
Адміністративна відповідальність, якщо 
подано недостовірні відомості стосовно майна 
вартістю 100-250 прожиткових мінімумів 
(з 1 січня 2017 р. - 160 0 0 0 - 4 0 0 0 0 0 грн) -
штраф від 17 0 0 0 до 42 5 0 0 грн 

Кримінальна відповідальність, якщо подано 
недостовірні відомості стосовно майна 
вартістю більше 250 прожиткових мінімумів 
( 4 0 0 0 0 0 грн) - штраф ВІД 42 5 0 0 
до 51 0 0 0 грн, або громадські роботи, або 
позбавлення волі до двох років, а також 
позбавлення права займати відповідні посади 

Якщо недостовірні відомості стосуються майна 
вартістю менше 100 прожиткових мінімумів 
(160 0 0 0 грн), то можлива лише дисциплінарна 
відповідальність 

ЯКІ ТИПИ ДЕКЛАРАЦІЙ ПОДАЮТЬСЯ 
В ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ 3 2017 РОКУ? 

0 Щорічні декларації Декларації наступного року після звільнення 
(повинні бути подані в період з 1 січня до 1 квітня) Ш (повинні бути подані в період з 1 січня до 1 квітня) 

Декларації перед звільненням Декларації кандидатів на посади суб'єктів 
декларування 

За підтримки проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні. 
Проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. І И д 



ДЕКЛАРАНТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ 

Особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, 
подають декларації в 2017 році разом з іншими декларантами, 
їхні декларації проходять обов'язкову повну перевірку 

Президент, Прем'єр-міністр, члени Уряду, 
заступники міністрів, керівники державних 
органів та їхні заступники 

Народні депутати України 

Близько 7 ООО суддів, 10 0 0 0 прокурорів, 
11 0 0 0 слідчих 

1 300 державних службовців категорії " А " 
керівники ЦОВВ, які не входять до складу Кабмі-
ну, голови місцевих державних адміністрацій, 
голови апаратів Конституційного Суду. Верхов-
ного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо 

63 0 0 0 державних службовців категорії "Б" 
керівники структурних підрозділів Секретаріату 
Кабміну та їхні заступники, керівники структур-
них підрозділів міністерств, інших державних 
органів. їхні заступники, керівники територіаль-
них органів цих державних органів та їхніх 
структурних підрозділів, керівники апаратів 
апеляційних і місцевих судів, керівники струк-
турних підрозділів апаратів судів, їхні заступники 

1 500 посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня 1-3 категорій 

За підтримки проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні. 
Проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 


