
Методичні рекомендації
за темою “Фінансовий контроль та особливості декларування 

в умовах воєнного стану”

Законом України “Про запобігання корупції” (далі — Закон) визначено,
що суб’єкти декларування, зазначені у пункті 1, підпунктах “а”, “в” і “г” пункту
2 частини першої  статті  3  Закону,  зобов’язані  щорічно до 1  квітня подавати
шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання  корупції  (далі  —  Національне  агентство)  декларацію  особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним
агентством.

Обов’язок подавати  декларацію щороку виникає у особи протягом строку
здійснення  діяльності,  яка  передбачає  обов’язок  подання  декларації,  або
перебування  на  посаді,  яка  зумовлює  здійснення  такої  діяльності  (щорічна
декларація), (частина 1 статті 45 Закону).

Для цього у розділі І декларації “Види декларацій та звітній період” слід
обрати  позначку  “я  продовжую  виконувати  функції  держави  або  місцевого
самоврядування”.

Також  декларацію  необхідно  подавати  при  звільненні  в  30-ти  денний
термін з дати звільнення (декларація при звільненні) та наступного року після
припинення  діяльності,  яка  передбачає  обов’язок  подання  декларації,  або
перебування  на  відповідній  посаді  (декларація  після  звільнення),  (частина  2
статті 45 Закону) .

Для цього у розділі І декларації “Види декларацій та звітній період” слід
обрати позначку  “я  припинив(ла)  виконувати функції  держави або місцевого
самоврядування”.

Звертаємо увагу, що 03.08.2022 набрав чинності Закон України № 2381-
ІХ  від  08.07.2022  “Про  внесення  змін  до  Закону  України  “Про  запобігання
корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання
корупції в умовах воєнного стану”.

Після  цього  відповідно  до  пункту  2-7  Розділу  ХІІІ  “Прикінцеві
положення” Закону на період дії воєнного стану в Україні змінюються вимоги
щодо заходів фінансового контролю стосовно осіб, на яких поширюється його
дія.

Так у разі, коли кінцевий строк подання декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, припадають на
період  дії  воєнного  стану,  суб’єкт  декларування  зобов’язаний  подати
декларацію  протягом  90  календарних  днів  з  дня  припинення  чи  скасування
воєнного стану.

Також  суб’єкт  декларування,  який  відповідно  до статті  52  Закону
зобов’язаний подати  повідомлення про  суттєві  зміни  у  майновому  стані  або
повідомлення  про відкриття валютного рахунку в установі банка-нерезидента,



підстави для подання яких виникли у період дії воєнного стану, зобов’язаний
подати  їх  протягом  90  календарних  днів  з  дня  припинення  чи  скасування
воєнного стану.

Разом з тим, у разі наявності всієї інформації, необхідної для заповнення
декларації  або  повідомлення  про  суттєві  зміни  в  майновому  стані,  або
повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банка-нерезидента,
суб’єкт декларування може їх подати через персональний кабінет в Реєстрі
декларацій  на  сайті  Національного  агентства  за  посиланням
“https://portal.nazk.gov.ua/login”.

Важливо: Національне агентство на період дії воєнного стану обмежило
доступ до публічної частини Реєстру декларацій. Проте суб’єкт декларування
може отримати доступ до всіх поданих ним раніше документів після входу до
свого персонального кабінету.

Також  радимо  скористатись  наступними  електронними  реєстрами  та
порталами органів влади, які можна використати для заповнення декларації.

1.  Портал  “Децентралізація”  (https://decentralization.gov.ua)  – містить
відомості  про  нові  назви  районів  та  назви  територіальних  громад,  які  вони
отримали після адміністративно-територіальної реформи.

2.  Електронний кабінет на сайті  Державної  податкової  служби України
(https://cabinet.tax.gov.ua) – містить відомості про доходи суб’єкта декларування.

3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та  громадських  формувань  (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search)  –
містить  інформацію  до  розділів  декларації  8.  “Корпоративні  права”  та
9. “Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
суб’єкт декларування або члени його сім’ї”.

4. Електронний кабінет водія (https://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya)
–  містить  інформацію  для  заповнення  розділу  декларації  6.  “Цінне  рухоме
майно — транспортні засоби”.

5.  Портал  електронних  послуг  Пенсійного  фонду  України
(https://portal.pfu.gov.ua) –  містить інформацію про нараховану заробітну плату
та пенсію.

6.  Державний  реєстр  речових  прав  на  нерухоме  майно
(https://scanbe.io/propertiesgclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga2vpAtqLhltn13
OZmdzRpFuje9Z8CBA4RWZ_eCXwsrxO42t56YI9LAaAmBPEALw_wcB) —
містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах декларації 3. “Об’єкти
нерухомості” та 4. “Об’єкти незавершеного будівництва”.
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7. Офіційний електронний портал Держгеокадастру  (https://e.land.gov.ua)
–  містить  відомості  про  власників  та  користувачів  земельних  ділянок,  які
потрібно  зазначити  у  розділах  декларації   3.  “Об’єкти  нерухомості”  та
4. “Об’єкти незавершеного будівництва”.

8.  Укрпатент  (https://ukrpatent.org)  –  містить  інформацію  щодо
зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків,
яка необхідна для заповнення розділу декларації 10. “Нематеріальні активи”.

9.  Агентство  з  розвитку  інфраструктури  фондового  ринку  України
(https://www.smida.gov.ua/about)  –  містить інформацію про номінальну вартість
цінних  паперів,  яка  необхідна  для  заповнення  розділу  декларації  7.  “Цінні
папери”.
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