
 Зміни щодо заповнення 
електронної декларації 
з 01 грудня 2021 року 

 

 1 грудня 2021 року набрав чинності наказ Національного агентства з 
питань запобігання корупції  від 23.07.2021 року №  449/21, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 987/36609, яким 
затверджено оновлену форму декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування а також Порядок заповнення 
та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (далі Порядок). 

Декларацію заповнює та подає особисто суб’єкт декларування шляхом 
заповнення відповідної електронної форми після автентифікації у власному 
персональному електронному кабінеті у Реєстрі незалежно від того, чи 
перебуває декларант на території України. Паперова копія декларації до НАЗК 
не подається. 

Суб’єкт декларування до початку заповнення декларації повинен 
підтвердити ознайомлення із Порядком шляхом проставлення відповідної 
відмітки. 

     Перед підписанням декларації суб’єкт декларування підтверджує 
повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з 
попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних 
відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки. 

Законом та Порядком передбачено три види декларацій:   
Щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 

45 Закону (щороку), або абзацу другого ч. 2 ст. 45 Закону (після припинення 
діяльності (після звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 
годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 
січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, 
та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 

Обираючи вид декларації «щорічна», суб’єкт декларування додатково 
вказує у розділі I "Вид декларації та звітний період" обирає  позначку "я 
продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування".    

Декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до 
абзацу 1 ч. 2 ст. 45 Закону – не пізніше 30 календарних днів з дня припинення 
діяльності.  

Наступного року після припинення діяльності, яка передбачає  
обов'язок подання декларації, суб’єкт декларування додатково вказує у розділі 



I "Вид декларації та звітний період" обирає  позначку "я припинив 
виконувати функції держави або місцевого самоврядування".  

Декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається 
відповідно до абзацу 1 ч. 3 ст. 45 Закону. Така декларація охоплює звітний рік 
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа 
подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством. 

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або 
обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом. 

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація 
кандидата на посаду за цей період не подається. 

Декларація складається з вісімнадцяти розділів, у яких суб’єкт 
декларування зазначає інформацію про себе, членів своєї сім’ї, інших осіб та 
об’єкти декларування, визначені частиною  першою статті 46 Закону. 

Перед заповненням розділів декларації (крім розділу 1 «Вид декларації 
та звітний період», розділу 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування») 
суб’єкт декларування обирає одну з позначок «Наявна інформація для 
декларування у цьому розділі» або «Відсутня інформація для декларування у 
цьому розділі». 

Обрання однієї із позначок є обов’язковим. 
Відповідно до адміністративно-територіальної реформи у декларацію 

внесено зміни щодо зазначення місця реєстрації та фактичного місця 
проживання. 

У блоках полів «Для ідентифікації за межами України» розділу 2.1 
"інформація про суб’єкта декларування" за наявності документів для 
ідентифікації особи за межами України суб’єкт декларування обирає позначку 
«Дані наявні» та вказує такі відомості: 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (латиницею); 
країна, в якій видано документ, що посвідчує особу; 
тип документа, що посвідчує особу; 
реквізити документа, що посвідчує особу; 
ідентифікаційний номер (за наявності). 

Суб’єкт декларування зазначає відомості про варіанти написання свого 
прізвища, імені, по батькові (за наявності), крім української мови, зазначені у 
документах (паспортах, посвідці на проживання, інших наявних у суб’єкта 
декларування документах). 

За наявності документів, що посвідчують особу, виданих у різних 
державах, у тому числі в Україні, зазначаються всі варіанти написання 
прізвища, імені, по батькові (за наявності) (крім української мови) з 
посиланням на документи кожної з держав, незважаючи на однаковий варіант 
їх написання. 

За наявності декількох документів, виданих в одній державі, у яких 
варіанти написання прізвища, імені, по батькові (за наявності) збігаються, у 
блоці полів щодо документа, що посвідчує особу, зазначаються відомості про 
один з документів, пріоритет з яких має паспорт або посвідка на проживання. 



За відсутності документів для ідентифікації особи за межами України 
слід обрати позначку «Дані відсутні»; 

Під час заповнення блоку полів «Для ідентифікації за межами 
України» суб'єкт декларування зобов'язаний підтвердити відсутність 
громадянства (підданства) іноземної держави/права на постійне проживання 
на території іноземної держави шляхом проставлення позначки «У мене 
відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також 
документи, які дають право на постійне проживання на території 
іноземної держави», або – у разі наявності громадянства / права на постійне 
проживання – зазначити відповідні відомості у полях декларації. 

Інформація про вартість об’єкта декларування зазначається на дату 
набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт 
або відповідно до останньої грошової оцінки майна. 

При зазначенні відомостей про вартість майна необхідно додатково 
обрати одну з позначок: «це вартість на дату набуття права» або «це 
вартість за останньою грошовою оцінкою». Обрання однієї з позначок є 
обов’язковим. 

У розділі 10 декларації «Нематеріальні активи» зазначаються 
відомості, що ідентифікують криптовалюту та особу, якій вона належить, а 
також про кількість криптовалюти, дату набуття та її вартість зазначаються 
обов’язково. 

 
 

 
 

 


