
 

ІНФОРМАЦІЯ щодо Порядку перевірки факту подання суб'єктами 

декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання 

корупції” . 

Обласна державна адміністрація інформує, що 19 червня набрав 

чинності наказ НАЗК від 19.05.2020 № 204/20 „Про затвердження Змін до 

Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій 

відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”.  

Відповідно до Порядку: 

припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або  

місцевого самоврядування, є останній день виконання суб'єктом  

декларування зазначених функцій (раніше припиненням такої діяльності 

вважався день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням 

підстав такого припинення); 

перевірка факту подання декларації суб'єктів декларування, які 

припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування здійснюється упродовж п'яти робочих днів після 

спливу строку у двадцять робочих днів з дня припинення суб'єктом 

декларування зазначеної діяльності (в попередній редакції було два строки, 

які залежали від підстав звільнення – з ініціативи роботодавця чи 

працівника); 

у разі повідомлення Національного агентства про неподання чи 

несвоєчасне подання суб'єктом декларування декларації, подання якої 

передбачено частиною другою статті 45 Закону, у відповідному повідомленні 

вказується дата припинення зазначеним суб'єктом діяльності, пов'язаної з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого 

повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату 

припинення зазначеної діяльності (раніше зазначене не вимагалося). 

 

Нагадуємо, що повідомлення про факти неподання чи несвоєчасного 

подання декларацій потрібно надсилати окремо стосовно кожного суб’єкта 

декларування за встановленою формою (https://cutt.ly/6u4lD9U) на поштову 

адресу: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.  

Додатково надсилати повідомлення електронними засобами не 

потрібно.  

Просимо враховувати зазначені зміни при перевірці факту подання 

працівниками декларацій та не забувати повідомляти НАЗК про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. 

 

 

Додаток Повідомлення на 2 аркушах. 

 



Додаток 1  

до Порядку перевірки факту подання  

суб’єктами декларування декларацій  

відповідно до Закону України  

«Про запобігання корупції» та повідомлення 

Національного агентства з питань  

запобігання корупції про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання таких декларацій  

(пункт 6) 

Національне агентство з питань  

запобігання корупції 

___________ № ______________________ 

(дата і номер) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного  

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання  

функцій держави або місцевого самоврядування 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» 

повідомляємо про встановлення факту ____________________________________________ 

                                                        (неподання чи несвоєчасного подання) 

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, а саме  __________________  за 20___ рік ( _______________________ ) 

                                                              (тип декларації)                                                      (період)                    

 

____________________________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування) 

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті), ким і коли видано паспорт) 

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

(адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання суб’єкта декларування,  

дата народження, контактні номери телефонів) 

 

який(а) працює (працював(ла) або входить чи входив(ла) до складу утвореної в органі 

конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного 

права) 

 

на посаді ____________________________________________________________________  

(повна назва посади) 
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____________________________________________________________________________ , 

(дата припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування  

(у разі такого припинення) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального 

підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи)) 

 

____________________________________ 

(керівник відповідального підрозділу 

(відповідальна особа)) 

  ______________________ 

(підпис) 

  ___________________________________ 

(власне ім’я та прізвище) 

 

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції № 285 від 06.07.2017; в редакції Наказу Національного агентства з 

питань запобігання корупції № 204/20 від 19.05.2020} 

 

 


