
                "Про початок роботи системи електронного декларування" 

 

Відповідно до пункту 2 розділу  XII Прикінцевого положення Закону 

України "Про запобігання корупції" у 2016 році службові особи, які на день 

початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

займають згідно зі статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції" 

відповідальне та особливе відповідальне становище, зобов’язані до 31.10.2016 

року подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції декларацію за минулий рік за формою, 

що визначається Національним агентством. Останнім днем подання декларації 

за 2015 рік є 30.10.2016 до 23:59. 

Суб'єктам декларування, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище, подання електронної декларації є ОБОВЯЗКОВИМ. 

За порушення законодавства передбачено адміністративну і кримінальну 

відповідальність зокрема: 

 − несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування ( ч.1 статті 172-6 КУАП) 

карається  накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян.  

− подання завідомо недостовірних відомостей про майно на суму 100-250 

мінімальних заробітних плат ( або 138-344 тис. грн.) встановлено штраф, який 

становитиме від 17 тис. до 42.5 тис. грн.( ч. 2 172-6 КУАП) 

− за  подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей 

або умисне неподання суб'єктами декларування зазначеної декларації (більш 

ніж 344,5 тис. грн.) карається штрафом 42,5 - 51 тис. грн.,  громадськими 

роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або 

позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (366-1 КК). 

Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами 

декларування, такі види контролю: 

- щодо своєчасності подання; 

- щодо правильності та повноти заповнення; 

- логічний та арифметичний контроль; 

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не 

подав декларацію, або у ній недостовірні відомостей Національне агентство 

письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт 

декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого 

повідомлення подати відповідну декларацію з достовірними відомостями. 

  На сайті Національного агенства з питань запобігання корупції – є 

роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України  " Про 

запобігання корупції " стосовно заходів фінансового контролю, та навчальне 

відео із заповнення електронних декларацій. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4

