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ЩОРІЧНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЗА 2019 РІК
Що змінилося?

На що звернути увагу?
Яким законодавством врегульовано?



помічників суддів 
(пп.«ї» п.1 ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
 
осіб, які входять до складу конкурсних комісій,
утворених відповідно до ЗУ «Про державну службу», ЗУ
«Про службу в органах місцевого самоврядування»,
інших законів, і при цьому не є особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування 
(пп.«в» п.2 ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК 
СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ,

які зобов'язані щорічно подавати декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
НАЗК, за минулий рік за формою, що
визначається НАЗК)

До�суб'єкт�в�декларування�також�в�днесено:



ЗАКОНОДАВСТВО: 
Наказ НАЗК від 12.12.2019 № 168/19  «Про затвердження змін до
рішення Національного агентства з питань запобігання
корупції від 10.06.2016 № 3»
 

ЗМІНЕНО
ОКРЕМІ РОЗДІЛИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ
ДЕКЛАРАЦІЇ, ЯКА 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НА
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ НАЗК

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: 
з 01.01.2020  введено нові форми декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування та повідомлення про суттєві зміни
в майновому стані  суб’єкта декларування



ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО УНІКАЛЬНОГО НОМЕРУ ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (УНЗР) СУБ’ЄКТА  ДЕКЛАРУВАННЯ 
(п.1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
КОРИСНО:
-унікальний номер (УНЗР) міститься у закордонному біометричному паспорті або паспорті громадянина
України у вигляді ІД-картки (у разі відсутності біометричних документів для отримання унікального
номеру запису слід звернутися до міграційної служби за місцем проживання)
 
-у разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання
суб’єктом декларування відповідного значення цього поля
 
ЗАКОНОДАВСТВО:
-ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 
 
-Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії
між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №784
 

РОЗДІЛ 2.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ



ДОПОВНЕНО ПІДРОЗДІЛ «КАТЕГОРІЯ ПОСАД» ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО НАЛЕЖНОСТІ 
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ
(п.1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 2.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Належать: 
голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих
спеціалізованих судів, апеляційних судів, державні службовці, посади яких належать до категорії
«А», члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
(п.25 ч.1 ст.1 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»)
 
 
 
НЕ належать, зокрема: 
помічники суддів, державні службовці, які є працівниками апаратів судів, посади яких віднесені
до категорій «Б» та «В», в тому числі секретарі судових засідань 



НАГАДУЄМО, ЩО ПІДРОЗДІЛ «КАТЕГОРІЯ ПОСАД» МІСТИТЬ ТАКОЖ ВІДОМОСТІ
ЩОДО НАЛЕЖНОСТІ ДО:

РОЗДІЛ 2.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

- СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ
 
Належать :
судді, керівники, заступники керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів судів, юрисдикція
яких поширюється на територію України, АРК, однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, на
територію одного або кількох районів, міста республіканського в АРК або обласного значення, району в місті,
міста районного значення, (державні службовці, посади яких віднесені до категорій «А» та «Б») 
(ст.50 ЗУ «Про запобігання корупції» )
 
НЕ належать:
помічники суддів, державні службовці, посади яких віднесені до категорії «В», в тому числі секретарі судових
засідань

- СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИСОКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ
РИЗИКІВ
 
НЕ належать :
судді, помічники суддів, державні службовці, які є працівниками апаратів судів
 
Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням НАЗК №2 
від 17.06.2016, зі змінами від 12.11.2019



ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО: 
-дітей суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного з ним 
 проживання 
(ч.1 ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
-унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі члена сім’ї суб’єкта
декларування
(п.1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 2.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА
ДЕКЛАРУВАННЯ

 
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
-членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, які
спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно
протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації 
(ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
-у разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості для заповнення декларації
суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, при цьому НАЗК проводить повну
перевірку декларації та інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо такого члена сім’ї 
( ч.1 ст.50 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
-розширене поняття «близькі особи» за приписами ЗУ «Про запобігання корупції» є відмінним від
поняття «члени сім’ї суб’єкта декларування» та не застосовується при заповненні декларації



ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО ТРАСТІВ АБО ІНШИХ ПОДІБНИХ ПРАВОВИХ УТВОРЕНЬ,
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО
ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї
(п.5-1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
 
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
-терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «траст» вживаються у значеннях,
наведених у ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» 

РОЗДІЛ 9 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ТРАСТИ АБО ІНШІ ПОДІБНІ ПРАВОВІ
УТВОРЕННЯ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї



ЗМІНЕНО ФОРМУЛЮВАННЯ «ОТРИМАНІ (НАРАХОВАНІ) ДОХОДИ» НА «ОТРИМАНІ ДОХОДИ» СУБ’ЄКТА
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
(п.7 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

(стосовно поняття «отримані доходи» дивіться Податковий кодекс України)
 
 РОЗДІЛ 12 ГРОШОВІ АКТИВИ

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО КРИПТОВАЛЮТИ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ СУБ’ЄКТУ ДЕКЛАРУВАННЯ
АБО ЧЛЕНАМ ЙОГО СІМ’Ї
(п.6 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 10 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

РОЗДІЛ 11 ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО НАЯВНИХ У СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
ГРОШОВИХ АКТИВІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У БАНКУ
(п.8 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)



В ДАНОМУ РОЗДІЛІ НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У
ТОМУ ЧИСЛІ ЗА КОРДОНОМ, У ЯКИХ У СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї: 
-відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, рахунки, відкриті третіми особами на ім’я
суб’єкта декларування або членів його сім’ї) 
-зберігаються кошти, інше майно
 
ТАКІ ВІДОМОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДАНІ ПРО: 
-тип та номер рахунку
-дані про банківську або іншу фінансову установу
-осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального         
банківського сейфа
-осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї
(п.8-1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)
 
КОРИСНО:
-для отримання вищевказаної інформації про відкриті рахунки (незалежно від наявних коштів
на рахунку) на ім’я суб’єкта декларування та членів його сім’ї слід завчасно звернутись до
відділень банків

ДОПОВНЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ РОЗДІЛОМ 12.1 БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ
УСТАНОВИ, У ЯКИХ У СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
ВІДКРИТІ РАХУНКИ



ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО  ЗАЛИШКУ ПОЗИКИ (КРЕДИТУ) СТАНОМ НА КІНЕЦЬ
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
 
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:
-відомості в даному розділі зазначаються, якщо розмір зобов’язання перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року
(п.9 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

РОЗДІЛ 14 ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО  ВИДАТКІВ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРАВОЧИНІВ,
ВЧИНЕНИХ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ
(п.10 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)



ЗВЕРТАЄМО УВАГУ

Відомості про об’єкт декларування, що перебував у володінні 
або користуванні суб’єкта декларування, членів його сім’ї,
зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував 

у володінні або користуванні:
 

-станом на останній день звітного періоду
-протягом не менше половини днів протягом звітного періоду
 
(ч.2 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

 
 



РЕКОМЕНДУЄМО

Для коректного введення відомостей під час заповнення щорічної
декларації не застосовувати функцію «Створити нову декларацію на
основі цієї», а використовувати функцію «Нова декларація»

(з власного досвіду)



ВАЖЛИВО
ПАМЯТАТИ!

Вносити виправлення у подану декларацію суб’єкт декларування має
право протягом 7 днів, але не більше 3-х разів
 
(ст.45 ЗУ «Про запобігання корупції»)



ВАЖЛИВО
ПАМЯТАТИ!

Особам, які припинили у 2019 році діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, слід подати «Декларацію суб’єкта
декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік» у строк до 01.04.2020
 
(абз.2 ч.2 ст.45 ЗУ «Про запобігання корупції»)



перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка
вказана у персональному кабінеті Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
 
перевірити термін дії та працездатність ЕЦП
(Електронний цифровий підпис) для роботи з Реєстром
 
у разі відсутності закордонного біометричного
паспорту або паспорту громадянина України у вигляді
ІД-картки необхідно завчасно звернутися до
міграційної служби для оформлення біометричних
документів, в яких зазначається унікальний номер
запису
 
для отримання інформації про відкриті рахунки у
банках на ім’я суб’єкта декларування та членів його сім’ї
слід завчасно звернутись до відділень банків

З МЕТОЮ ПІДГОТОВКИ 
ДО ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ

ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ 
НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ

НАСТУПНІ ДІЇ



ЗВЕРТАЄМО УВАГУ

Доповнено підстави повідомлення НАЗК 
про суттєву зміну стану суб’єкта декларування

 
-у разі здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року
 
-положення щодо подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта
декларування застосовується лише до суб'єктів декларування, які є службовими особами,
займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів
декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків
 
(ч.2 ст.52 ЗУ «Про запобігання корупції»)



КОРИСНІ  ПОСИЛАННЯ

НАЗК затвердило нові форми е-декларації та повідомлення
про суттєві зміни в майновому стані

Роз'яснення НАЗК щодо заповнення декларацій 

Технічна допомога від НАЗК по роботі Єдиного державного
реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення

Загальні рекомендації від НАЗК при роботі з Єдиним
державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування



Закон України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» 
(Закон не адаптовано до чинної структури органів судової влади)

КОРИСНІ  ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення ефективності
інституційного механізму запобігання корупції» 



ДАНА ІНФОГРАФІКА 
МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР

СЛІДКУЙТЕ ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМИ ВІД НАЗК НА
ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ

 
 
 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!

АСОЦІАЦІЯ СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ


