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2. Всебічність 
Вперше службовці будуть декларувати:  

 свої заощадження в готівці;  

 коштовні речі — цінне рухоме майно;  

 подарунки; 

     незавершені об’єкти будівництва;  

     юридичні особи, де чиновник чи члени  
     його сім’ї є бенефіціарними власниками; 

     нематеріальні активи; 

     роботу за сумісництвом; 

     членство в ГО та їхніх органах;  

     майно, яке формально належить іншій особі,  
 але контролюється чиновником  
 (лише для високопосадовців).

Реєстр е-декларацій посадовців,
який веде Національне агентство
з питань запобігання корупції
(НАЗК), — це:

1. Відкритість
Це перша онлайн-база декларацій чиновників, 
яка відкрита для всіх громадян і де декларації 
оприлюднюються автоматично. 

Одразу ж після подання декларації її публічна частина 
з’являється у відкритому доступі на сайті НАЗК —  
www.public.nazk.gov.ua
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Умисне неподання декларації:
кримінальна відповідальність може настати, якщо  
декларант не подасть декларацію після того, як НАЗК  
виявило неподання і надало можливість подати декларацію.

Завідомо недостовірні відомості в декларації:
адміністративна відповідальність, якщо подано недостовір-
ні відомості стосовно майна вартістю 100–250 прожитко-
вих мінімумів (з 1 січня 2017 р. — 160 000–400 000 грн) — 
штраф від 17 000 до 42 500 грн.

Кримінальна відповідальність, якщо подано недостовірні 
відомості стосовно майна вартістю більше 250 прожиткових 
мінімумів (400 000 грн) — штраф від 42 500 до 51 000 грн, 
або громадські роботи, або позбавлення волі до двох років, а 
також позбавлення права займати відповідні посади.

Щорічні декларації 
(повинні бути подані в період 
з 1 січня до 1 квітня)

Декларації наступного  
року після звільнення 
(повинні бути подані в період з 1 січня до 1 квітня)

Декларації перед 
звільненням

Декларації кандидатів на посади 
суб’єктів декларування

Якщо недостовірні відомості стосуються майна вартістю мен-
ше 100 прожиткових мінімумів (160 000 грн), то можлива лише 
дисциплінарна відповідальність.

3. Відповідальність 
За завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено 
адміністративний штраф і навіть кримінальну відповідальність. 

Типи декларацій

Невчасне подання:
адміністративна відповідальність  
(штраф від 850 до 1700 грн) у разі відсутності поважних 
причин невчасного подання декларації (наприклад, 
хвороба, відрядження, мобілізація).
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Хто є членом сім’ї
 Членом сім’ї суб’єкта декларування є дружина або чоловік,  
 навіть за умови їхнього фактичного окремого проживання.

 Також членом сім’ї вважають будь-яку особу,  
 яка одночасно відповідає трьом таким ознакам: 

  спільне проживання з декларантом; 

  ведення спільного господарства;

  взаємні права та обов’язки, які мають характер сімейних.  

 Це визначення виключає, наприклад, спільну оренду  
 нерухомості за відсутності сімейних відносин.

 Тому членом сім’ї може бути як родич декларанта — наприклад,  
 дитина чи батьки, за умови спільного проживання, так  
 і співмешканець. 

Якщо член сім’ї відмовився надати інформацію, 
декларант мусить зазначити про це у формі. НАЗК 
проводить повну перевірку такої декларації.

Не оприлюднюються  
такі дані з декларації:
 податковий номер; 

 серія та номер паспорта; 

 дата народження; 

 місце проживання/реєстрації; 

 адреса об’єктів нерухомості  
 (вказують лише область, район,  
 населений пункт). 
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    Пройти електронну ідентифікацію за допомогою власного 
електронного цифрового підпису — ЕЦП. 

  

Після цього суб’єкт декларування отримує доступ до свого 
персонального «кабінету» в системі Реєстру декларацій —  
portal.nazk.gov.ua

У «кабінеті» можна:

    створювати чернетки декларацій, у тому числі  
    на підставі попередніх декларацій;

    переглядати раніше подані е-документи;

    отримувати чи надсилати повідомлення до НАЗК тощо.

Суб’єкт декларування може подати виправлену декларацію за 
власною ініціативою, без звернення до НАЗК, лише один раз 
упродовж 7 днів після подання декларації.

Що потрібно 
для подання 
е-декларації? 
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депутати всіх місцевих рад:
сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні;

посадові особи місцевого самоврядування  
1-3 категорій;

Президент, Прем’єр-міністр, члени Уряду, 
заступники міністрів, керівники державних 
органів та їхні заступники;

народні депутати України;

судді, прокурори, слідчі;

державні службовці категорії «А»:
керівники ЦОВВ, які не входять до складу Кабміну, голови місцевих 
державних адміністрацій, голови апаратів Конституційного Суду, Верховного 
Суду та вищих спеціалізованих судів тощо;

державні службовці категорії «А»:
керівники ЦОВВ, які не входять до складу Кабміну, голови місцевих 
державних адміністрацій, голови апаратів Конституційного Суду, 
Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо;

державні службовці категорії «Б»:
керівники структурних підрозділів Секретаріату Кабміну та їхні заступники, 
керівники структурних підрозділів міністерств, інших державних органів, їхні 
заступники, керівники територіальних органів цих державних органів та їхніх 
структурних підрозділів, керівники апаратів апеляційних і місцевих судів, 
керівники структурних підрозділів апаратів судів, їхні заступники;

державні службовці категорії «В»:
спеціалісти, провідні та головні спеціалісти в органах виконавчої влади, 
інші посадові особи нижче керівників структурних підрозділів та їхніх 
заступників тощо;

військові посадові особи ЗСУ, 
Держспецзв’язку та інших 
військових формувань;

Хто має подавати 
е-декларації? 
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особи рядового чи начальницького складу державної 
кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, 
підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ;

посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, 
ДБР,  НАБУ, дипломатичної служби, інших державних 
органів;

посадові особи юридичних осіб публічного права — ті,  
хто виконує адміністративно-господарські або 
організаційно-розпорядчі функції в державних та 
комунальних закладах, установах чи підприємствах, 
тобто не лише керівники чи їхні заступники:
головні бухгалтери та керівники підрозділів, завідувачі відділів державних 
і комунальних установ, закладів та організацій, головні лікарі, керівники і 
заступники організацій та їхніх структурних підрозділів — начальники цехів, 
завідувачі відділів, особи, які керують ділянками робіт, —  майстри, виконроби, 
бригадири тощо.

усі поліцейські;

Працівники державних органів, які виконують функції  
з обслуговування — секретарі, стенографісти, архіваріуси, діловоди,  
охоронці, якщо вони не виконують організаційно-розпорядчі чи адміні-
стративно-господарські функції

Приватні та державні нотаріуси, адвокати (але завідувачі 
державних нотаріальних контор подають декларації)

Посадові особи приватних підприємств, навіть якщо 
в них є частка державної або комунальної власності 
(водночас посадові особи державних та комунальних підприємств подають 
декларації)

Військовослужбовці строкової служби, а також інші 
військовослужбовці, наприклад, контрактники, якщо 
вони не є військовими посадовими особами

Не є суб’єктами декларування:
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Що потрібно 
декларувати?

Об’єкти декларування 
(майно та інші об’єкти, що 
зазначаються в декларації)

Поріг для декларування
(від якої суми/вартості об’єкти 

зазначаються в декларації)

Об’єкти нерухомості  
(земельна ділянка, житловий будинок, 
квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, 
гараж чи паркомісце тощо)

Транспортні засоби (легкові та 
вантажні автомобілі, автобуси, самохідні 
машини, сконструйовані на шасі автомо-
білів, мотоцикли, причепи, напівпричепи, 
мотоколяски, інші прирівняні до них тран-
спортні засоби та мопеди, сільськогоспо-
дарська техніка, водні та повітряні судна)

Цінні папери (акції, облігації, 
чеки, сертифікати, векселі, похідні 
цінні папери тощо)

Об’єкти незавершеного  
будівництва незалежно від стадії  
будівництва та земельні ділянки, на яких 
вони розташовані (у т.ч. об’єкти нерухомо-
сті, не прийняті в експлуатацію, або право 
власності, на які не зареєстроване  
в установленому законом порядку)

Цінне рухоме майно — крім тран-
спорту (ювелірні вироби, твори мистецтва, 
антикваріат, зброя, тварини, електронні 
пристрої тощо)

Кількість 
прожиткових 

мінімумів 
(ПМ) для 

працездатних 
осіб на 1 

січня звітного 
періоду

Відсутній 
поріг (об’єкти 
декларуються 
незалежно від 

вартості)

100 ПМ 
(для кожного 

предмета 
окремо)

Відсутній
поріг

Відсутній
поріг

Відсутній
поріг

Поріг для  
декларацій  
за 2016 р. 

(наприклад,  
для щорічної 
декларації за  
2016 рік, яку  
слід подати  
до 1 квітня  

2017 р.)

137 800 грн.

Якщо об’єкт 
стосується

Декларанта Члена 
сім’ї
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Об’єкти декларування 
(майно та інші об’єкти, що 
зазначаються в декларації)

Поріг для декларування
(від якої суми/вартості об’єкти 

зазначаються в декларації)

Інші корпоративні права  
(частки (паї) у статутному (складеному) 
капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті 
статутного капіталу товариства, підприєм-
ства, організації, що зареєстровані в Укра-
їні або за кордоном, у тому числі пайові 
внески в кредитній спілці; крім акцій)

Отримані (нараховані) доходи  
(доходи у вигляді заробітної плати чи 
грошового забезпечення, отримані як за 
основним місцем роботи, так і за суміс-
ництвом, гонорари, дивіденди, процен-
ти, роялті, страхові виплати, благодійна 
допомога, пенсія, доходи від відчуження 
цінних паперів та корпоративних прав, 
подарунки тощо)

Грошові активи  
 (готівкові кошти, кошти, розміщені на 
банківських рахунках, внески до кредит-
них спілок та інших небанківських фі-
нансових установ, кошти, які декларант 
чи член сім’ї позичив іншим особам) 
та активи у дорогоцінних (банківських) 
металах)

Нематеріальні активи 
(об’єкти інтелектуальної власності,  
ліцензії тощо)

Юридичні особи,  
бенефіціарним власником 
(контролером) яких є  
декларант або члени  
його сім’ї

Відсутній
поріг

Відсутній
поріг

Відсутній
поріг

Для 
подарунків:

5 ПМ для 
негрошових 

подарунків; 5 
ПМ сукупно 

для грошових 
подарунків, 

отриманих від 
однієї особи 
(групи осіб)

Сукупна 
вартість 

всіх активів 
перевищує 

50 ПМ

Кількість 
прожиткових 

мінімумів 
(ПМ) для 

працездатних 
осіб на 1 

січня звітного 
періоду

Поріг для  
декларацій  
за 2016 р. 

(наприклад,  
для щорічної 
декларації за  
2016 рік, яку  
слід подати  
до 1 квітня  

2017 р.)

6 890 грн.

68 900 грн.

Якщо об’єкт 
стосується

Декларанта Члена сім’ї
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Об’єкти декларування 
(майно та інші об’єкти, що 
зазначаються в декларації)

Поріг для декларування
(від якої суми/вартості об’єкти 

зазначаються в декларації)

Майно, формальним  
власником якого є третя особа, 
якщо декларант або член його 
сім’ї контролює і може фак-
тично розпоряджатися таким 
майном (т.зв. бенефіціарна власність на 
майно) *

Фінансові зобов’язання (отримані 
кредити, позики, зобов’язання за догово-
рами лізингу, розмір сплачених коштів в 
рахунок основної суми позики (кредиту) 
та процентів за позикою (кредиту), зо-
бов’язання за договорами страхування та 
недержавного пенсійного забезпечення)

Правочини, на підставі яких у 
суб’єкта декларування виникає 
або припиняється право влас-
ності, володіння чи користуван-
ня на майно, а також виникають 
фінансові зобов’язання (якщо 
правочин не потягнув за собою видаток) **

Входження до керівних,  
ревізійних чи наглядових  
органів громадських об’єднань,  
благодійних організацій, само- 
регулівних чи самоврядних 
професійних об’єднань,  
а також членство в таких 
об’єднаннях (організаціях) 

Посада чи робота за  
сумісництвом (оплачувана чи ні)

Видатки **

Кількість 
прожиткових 

мінімумів 
(ПМ) для 

працездатних 
осіб на 1 

січня звітного 
періоду

Поріг 
для декларацій 

за 2016 р. 
(наприклад, 

для щорічної 
декларації за 
2016 рік, яку 

слід подати до 
1 квітня 2017 р.)

68 900 грн.

68 900 грн.

Якщо об’єкт 
стосується

Декларанта Члена сім’ї

Застосову-
ються пороги 
відповідних 

об’єктів, якщо 
вони встанов-
лені (цінне ру-
хоме майно, 
подарунки, 

грошові 
активи)

* Заповнюється декларантами, які є службовими особа-
ми, які займають відповідальне та особливо відповідальне 
становище або які займають посади, пов’язані з високим 
рівнем корупційних ризиків

** Не заповнюється кандидатами на посади

50 ПМ  
(для кожного 

видатку 
окремо)

50 ПМ  
(для кожного 

видатку 
окремо)

Відсутній 
поріг

Відсутній 
поріг

Відсутній 
поріг
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 суб’єкт декларування займає відповідальне та  
 особливо відповідальне становище;

 суб’єкт декларування займає посаду з високим  
 рівнем корупційних ризиків;

     член сім’ї відмовив у наданні будь-якої інформації;

     розбіжності, виявлені моніторингом способу життя;

     зовнішні сигнали (повідомлення ЗМІ, скарги, інформація  
 інших державних органів тощо);

 логічний та арифметичний контроль декларації  
 виявив невідповідності.

Контроль за вчасне подання декларацій здійснюють органи, у яких 
працюють суб’єкти декларування. У разі виявлення порушень вони 
повідомляють про це НАЗК.

НАЗК проводить 
повну перевірку 
декларації у таких 
випадках:



Онлайн 
проти 
корупції

Ця брошура створена в рамках Проекту «Прозорість і 

доброчесність публічного сектору», який виконує   

Програма розвитку ООН в Україні та фінансує 

Міністерство закордонних справ Данії.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам 

брошури і не обов’язково відображають погляди 

Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку 

Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Сайт Національного агентства 

з питань запобігання корупції: 

nazk.gov.ua


