
Для чого нам 

потрібно знати???



ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо забезпечення ефективності інституційного

механізму запобігання корупції (02.10.19)

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання

корупції" щодо викривачів корупції (17.10.19)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених

на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування, і покарання за набуття таких активів

(31.10.19)

Про Державний бюджет України на 2020 рік (23.01.20)

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ



НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ 



ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ



Стаття 84. Припинення ДС

3) рішенням суду щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за пов’язане

з корупцією правопорушення (стягнення у виді 

позбавлення права обіймати посади); 

4) вирок суду за вчинення умисного злочину

та/або позбавлення права обіймати посади;

4-1) визнання активів необґрунтованими та їх

стягнення в дохід держави (ст. 290 ЦПК);

5) пряме підпорядкованості близьких осіб

Норми Закону «Про державну

службу»



3) має судимість за умисний
злочин

5) піддавалася адміністративному
стягненню за пов’язане з 
корупцією правопорушення -
протягом трьох років з дня 
набрання відповідним рішенням
суду законної сили;

На державну службу не може

вступити особа:



Національна поліція



у разі набрання законної сили
рішенням суду щодо притягнення
до відповідальності за вчинення

адміністративного
правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, або кримінального

правопорушення або

визнання активів
необґрунтованими (ст. 290 ЦПК)



особа, до якої були застосовані 
заходи адміністративної 

відповідальності за вчинення 
адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з 
корупцією

не може бути поліцейським



На підставах, установлених Законом України 

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування", призначаються пенсії звільненим 

особам у зв’язку із засудженням за умисне 

кримінальне правопорушення, вчинене з 

використанням свого посадового становища, 

або притягненням до адміністративної 

відповідальності за вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, та членам їх сімей.

Закон «Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, 

та деяких інших осіб»



Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, 
передбачених законами України "Про наукову і 
науково-технічну діяльність", "Про державну службу", 
"Про прокуратуру", "Про статус народного депутата 
України", звільнені з роботи у зв’язку із засудженням
за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з 
використанням свого посадового становища, або з 
притягненням до відповідальності за вчинення
адміністративного корупційного правопорушення, 
пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених
Законом України "Про запобігання корупції", 
позбавляються права на одержання призначеної за 
зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія
призначається відповідно до цього Закону.

Закон України "Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування", 



НАЗК 

у допомогу декларантам 

Офіційний вебсайт НАЗК: NAZK.GOV.UA

НАЙЧАСТІШІ  

ЗАПИТАННЯ   

ДЕКЛАРУВАННЯ 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

СУБ’ЄКТАМ

ДЕКЛАРУВАННЯ  

НАКАЗ НАЗК ВІД 12.12.2019 № 168/19  



ПЕРЕВІРКА ЕЦП (на термін дії)
1. Завантажити сертифікат ЕЦП з

вебсайту АЦСК, де був отриманий ЕЦП.

2. Натиснути на сертифікат подвійним

кліком лівої кнопки миші.

3. У вікні, яке відкрилось, переглянути

термін дії сертифікату ЕЦП.

4. Якщо термін дії сплинув, звернутись

до АЦСК та отримати новий ЕЦП



Після отримання нового ЕЦП
1. Увійти на сторінку входу до Реєстру.

2. Посилання «Я змінив свій особистий 

ключ».

3. У полі «Поточна електронна адреса»

вказати ел. адресу, з якої СД реєструвався.

4. Натиснути кнопку «Вислати код для

відновлення».

5. Надійде лист «Зміна ЕЦП/Єдиний

державний реєстр декларацій». Перейти за

посиланням у листі.

6. Обрати нові АЦСК, файл ЕЦП, новий

пароль. Натиснути кнопку «Змінити ЕЦП».



Якщо змінено ЕЦП і 

електронну адресу

1.Надіслати на 

support@nazk.gov.ua
повідомлення, у якому зазначити 

ПІБ, ІПН, нову електронну адресу. 

2. Надійде лист від НАЗК на нову 

електронну адресу.  

3. Після реєстрації нової ел.адреси

діяти за алгоритмом для зміни ЕЦП.

mailto:support@nazk.gov.ua


ЧЛЕНИ СІМ’Ї

Особи, які перебувають у шлюбі, 

у цивільному шлюбі, неповнолітні діти

Будь-які особи за умов: 

спільне проживання, спільний побут; 

взаємні права та обов’язки

сімейного характеру.

Особи, які проживали на останній день 

звітного періоду або 

сукупно не менше 183 днів  



Типи декларацій та 

строки їх подання

При звільненні –

за неохоплений раніше період –

протягом 20 робочих днів 
з дня звільнення  

Щорічна – за минулий 2019 рік 

– з 01.01.2020 до 

кінця доби 31.03.2020 



Типи декларацій та 

їх строки подання
Після звільнення – за весь рік, 

у якому було звільнення –

до кінця доби 31.03  поточн. року.  
Перед призначенням на посаду –

за рік, що передує року, в якому 

подано заяву на зайняття посади
Виправлена декларація – протягом

7 днів після подачі першої декларації –

!!! не більше 3-х разів 



Декларування у 2020 році

Відомості станом на 31.12.2019 
- якщо інше не встановлено

цим Законом 

Суб'єкти декларування:
особи, уповноважені на виконання

функцій держави; 

посадові особи юр.осіб публ.права;

члени конкурсних/дисциплінарних

комісій



Порогові суми декларації-2019

50 Пр. МІН –

96 050 грн.  

100 Пр. МІН –

192 100 грн.

5 Пр. МІН –

9 605 грн.

Розділ 11. Доходи, у 

тому числі подарунки

Розділ 12. Грошові активи

Розділ 13. Фінансові 

зобов'язання

Розділ 14. Видатки та 

правочини суб'єкта 

декларування  

Розділ 5. Цінне рухоме 

майно (крім 

транспортних засобів) 

Пр. МІН –

1 921 грн.



У декларації зазначаються 

Дані 

про об’єкт декларування, 

що перебував у володінні, 

користуванні декларанта, 

членів його сім’ї, який перебував 

у володінні, користуванні 

станом на останній день
звітного періоду або протягом 

не менше половини днів 
протягом звітного періоду



1. Тип декларації та звітний період 

2.1. Інформації про суб’єкта декларування (СД) 
2.2. Про членів сім’ї CД     3. Об’єкти нерухомості 

4. Об’єкти незавершеного будівництва  

5. Цінне рухоме майно (крім транспортн. засобів)  

6. Цінне рухоме майно – транспортні засоби

7. Цінні папери   8 Корпоративні права

9.Юр.особи, трасти або інші подібні правові 
утворення, кінцевим бенефіціарним власником
є СД або член його сім’ї  10. Нематеріальні 
активи   11. Доходи, у т. ч. подарунки.  12.Грошові 
активи    12.1. Банківські та інші фін.установи, у 
яких відкрито рахунки СД або члена його сім’ї  

13. Фінансові зобов’язання 14. Видатки та 
правочини СД   15. Робота за сумісництвом СД  

16. Членство СД в організаціях та їх органах  

Структура декларації: 16 розділів  






