
Роз’яснення щодо внесення до Реєстру декларацій  інформації про 
суттєві зміни в майновому стані: доходи і заробітна плата 
 

У зв'язку зі зверненнями суб'єктів декларування повідомляємо, що 
відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання 
корупції» (далі –Закон) у разі відкриття суб’єктом декларування або 
членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента 
відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк 
письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним 
порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-
нерезидента.  

Частиною другою Закону передбачено, що у разі суттєвої зміни у 
майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, 
придбання майна 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 або 
придбання майна зобов’язаний письмово 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. 

У НАЗК акцентують увагу на тому, що доходи включають: заробітну 
плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем 
роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-
правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної 
професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, 
проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, 
спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 
подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна 
заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, 
які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового 
найму. 

Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 
декларування та правила заповнення цієї форми затверджено рішенням 
Національного агентства від 10.06.2016 року № 3, яке зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15.07.2016 року за № 961/29091 {Із змінами, 
внесеними згідно з Рішеннями Національного агентства з питань 
запобігання корупції № 133 від 02.12.2016  № 25 від 13.01.2017}. 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 
декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної 
електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний 
електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. 

 
Нагадуємо, що відповідно до статті 65 Закону України «Про 

запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
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правопорушень особи, зазначені в ч. 1 ст. 3 цього Закону, притягаються 
до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку. 

Адміністративна відповідальність 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 
Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві 
зміни у майновому стані - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 
порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи 
винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно 

до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання 
корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних 
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого 
об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі 
відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

 
Кримінальна відповідальність передбачена статтею 366.1. 
Кримінального кодексу України за подання завідомо недостовірних 
відомостей у декларації. 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про 
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запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування 
зазначеної декларації - караються штрафом від 2500 до 3000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк 
до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років. 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або 
іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі 
відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб. 

За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, 
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само 
передача нею таких активів будь-якій іншій особі - караються 
позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з 
конфіскацією майна (стаття 368-2 ККУ). 

Крім того, у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності 
за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній 
недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати 
відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними 
відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 

При цьому суб’єкт декларування повинен подати виправлену декларацію 
у разі виявлення у ній недостовірних відомостей, навіть якщо його не було 
притягнуто до відповідальності за подання таких відомостей. 

 
Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 


