
Фінансовий  
контроль



⚫Про затвердження Порядку
інформування Національного агентства 

з питань запобігання корупції про
суттєві зміни у майновому стані суб'єкта 

декларування

⚫ НАЗК ,Наказ від 23.07.2021 № 450/21
⚫Про затвердження Порядку

інформування Національного агентства 
з питань запобігання корупції про 

відкриття валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента

⚫ НАЗК; Наказ, від 23.07.2021 № 451/21



⚫Порядок
проведення контролю щодо повноти заповнення 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування.

Наказ НАЗК від 31 серпня 2021 року № 553/21

⚫Про затвердження форми декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, та Порядку 
заповнення та подання декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

⚫ НАЗК від 23.07.2021 № 449/21



включає в себе:
⚫Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування

⚫Облік та оприлюднення декларацій

⚫Контроль НАЗК:
⚫ 1) щодо своєчасності подання;
⚫ 2) щодо правильності та повноти
⚫ заповнення;
⚫ 3) логічний та арифметичний контроль

⚫Повна перевіркадекларації

⚫Моніторинг способу життя суб’єктів декларування



⚫1) повідомлень, що надходять від державних органів, 
які повідомляють Національне агентство про випадки 
неподання чи несвоєчасного подання таких 
декларацій;

⚫2) інформації, що надходить від фізичнихчи 
юридичних осіб;

⚫3) самостійного виявлення фактів неподання або 
несвоєчасного подання декларації суб’єктом 
декларування:

⚫ 4) інформації, що оприлюднюється у засобах
масової інформації, у мережі Інтернет, іншихджерелах 
інформації;

⚫ 5) даних Єдиного державного реєструдекларацій.



⚫ - порівняння обсягу і змісту відображених 
у декларації відомостей з відомостями

інформаційно-телекомунікаційних і 
довідкових систем, реєстрів, банків 
даних, у томучислі тих, що містять  

інформацію з обмеженим доступом,  
інших джерел інформації з метою

виявлення недостовірних відомостей у 
декларації;



⚫ 1) первинний - задопомогою програмних засобів  
Реєстру щодо всіх декларацій шляхом порівняння 
відображених у декларації відомостей з відомостями
інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, 
реєстрів, банків даних, у томучислі тих, що містять  
інформацію з обмеженим доступом, інших джерел 
інформації.

⚫ 2) вторинний контроль щодо повноти заповнення 
декларації, проводиться шляхом підтвердження або 
спростування уповноваженими особами результатів 
первинного контролю щодо повноти заповнення 
декларації.

⚫ Результат - Реєстр в автоматичному режимі розраховує 
показник ступеня повноти відомостей у декларації.



⚫ - відповідність правильності заповнення розділів;

⚫ - порівняння інформації, зазначеної у різних 
розділах декларації, між собою;

⚫ - порівняння відомостей декларації з відомостями, 
що відображені в попередній декларації суб’єкта;

⚫ - кількість задекларованих активів кожного виду 
тощо

Результат 
контролю

Автоматичний  
Коефіцієнт

(ризиковість)



⚫Складові:

⚫1) з'ясування достовірності задекларованих 
відомостей;

⚫2) з'ясування точності оцінки 
задекларованих активів;

⚫3) перевірка на наявність конфлікту 
інтересів;

⚫4) перевірка на наявність ознак незаконного 
збагачення чи необґрунтованості активів.



⚫У порядкучерговості на підставі оцінки ризиків:

⚫ 1) декларація подана службовою особою, яка займає 
відповідальне та особливо відповідальне становище, 
або займає посаду, пов'язану з високим рівнем
корупційних ризиків;

⚫2) виявлено невідповідності за результатами логічного 
та арифметичного контролю;

⚫3) декларація містить поле «Член сім'ї не надав 
інформацію»

⚫4) отримано інформацію від фізичних та юридичних 
осіб, із ЗМІ;

⚫5) за результатами моніторингу способу життя такого 
суб'єктадекларування.



⚫ 1) одержувати за письмовими запитами від органів 
влади, суб’єктів господарювання незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань 
інформацію, у томучислі з обмеженим доступом,  
необхіднудля виконання покладених на нього завдань;

⚫ 2) мати безпосередній автоматизований доступ до 
інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, 
реєстрів, банків даних, у томучислі тих, що містять  
інформацію з обмеженим доступом, держателем
(адміністратором) яких є державні органи або органи
місцевого самоврядування

⚫Отримання інформації з ЄРДР – спільний наказ 
Національного агентства та Генерального прокурора.





⚫Особи, зазначені у пункті 1 Закону
зобов’язані щорічнодо 1 квітня подавати 
шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства  
декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі -
декларація), за минулий рік за формою, 
що визначається Національним
агентством.



⚫Декларація після призначення –
подається, якщо до 01.04

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



⚫подається не пізніше 30 календарнихднів  
з дня припинення діяльності

⚫(з 1.12.21 –)



⚫подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, 
наступного за звітним роком, у якому було
припинено таку діяльність. 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



⚫ 1) фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти 
та будь-які інші документи, подання яких вимагається 
відповіднодо норм чинного законодавства в
документальній та/або в електронній формі, протягом 
трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 
стану або стану війни за весь період неподання звітності чи 
обов’язку подати документи;

⚫ 2) у період дії воєнного стану або стану війни, а також
протягом трьох місяців після його завершення до фізичних
осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не 
застосовується адміністративна та/або кримінальна
відповідальність за неподаннячи несвоєчасне подання
звітності та/абодокументів, визначених підпунктом 1 цього
пункту;



⚫ 3) особи, які не мають фізичної можливості протягом 
строку, визначеного цим Законом, подати звітністьчи  
документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у
зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових 
діях, звільняються від адміністративної та/або 
кримінальної відповідальності та подають звітністьчи  
документи протягом одного місяця з дня закінчення 
наслідків, які унеможливлювали їх подання;

⚫ 4) у період дії воєнного стану або стану війни будь-які 
перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-
яких звітів чи документів звітового характеру  
уповноваженими органами не здійснюються;

⚫ 5) цей Закон не поширюється на податкові
правовідносини.



⚫Роз’яснення НАЗК №4 від 07.03.2022 щодо 
застосування окремих положень Закону

України «Про запобігання корупції» 
стосовно заходів фінансового контролю в

умовах воєнного стану (подання 
декларації, повідомлення про суттєві

зміни в майновому стані, повідомлення 
про відкриття валютного рахунка в

установі банку-нерезидента, проведення 
перевірок)



⚫Будь-яка декларація (щорічна, при звільненні,  
кандидата на посаду) подаються

⚫протягом трьох місяців після припиненнячи
скасування воєнного стануабо стану війни за весь  
період обов’язку подати документи (Закон України  
від 03.03.2022 № 2115-ІХ).

⚫Початок перебігу строку починається з наступного дня
після відповідної календарної дати або настання події,
з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК України).

⚫Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне 
число останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК 
України).



⚫Загальн
і 
відомості



⚫чоловік/дружина,

⚫діти

⚫незалежно від їх 
спільного
проживання

⚫сукупність ознак:

1. спільне проживання
(на 31.12 або сукупно 
не менше 183 днів
звітного року)

2. спільний побут

3. наявність взаємних  
прав та обов’язків

4. сімейні відносин



⚫колишній чоловік / дружина, якщо  
стосунки сімейні не підтримуються .

⚫у разі смерті одного з подружжя або 
оголошення його померлим

.



⚫Якщо у звітному періоді 
суб’єктдекларування змінив

прізвище, ім’я або по батькові, 
він додатково зазначає

попередні прізвище, ім’я та по 
батькові.



Унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі



⚫БЛОК ПОЛІВ «ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ
УКРАЇНИ» (2.1, 2.2.) – інф-ція на 31.12

⚫Суб’єкт зазначає відомості про варіанти написання 
свого ПІБ, крім української мови, зазначені у
документах (паспортах, посвідці на проживання, інших
наявних у суб’єктадекларування документах).

⚫ За наявності документів, що посвідчують особу, 
виданих у різнихдержавах, у томучислі в Україні,  
зазначаються всі варіанти написання ПІБ (крім
української мови) з посиланням на документи кожної з  
держав, незважаючи на однаковий варіант їх 
написання.

⚫ За наявності декількох документів де варіанти  
написання ПІБ збігаються, у блоці 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»

⚫ Те саме для членів сімї



⚫ Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
⚫ дипломатичний паспорт України;

⚫ службовий паспорт України;
⚫ посвідчення особи моряка;
⚫ посвідченнячлена екіпажу;

⚫ посвідчення особи на повернення в Україну;
⚫ тимчасове посвідчення громадянинаУкраїни;
⚫ посвідчення особи без громадянствадля виїзду за кордон;

⚫ посвідка на постійне проживання;
⚫ посвідка на тимчасове проживання;
⚫ картка мігранта;

⚫ посвідчення біженця;
⚫ проїзний документ біженця;
⚫ посвідчення особи, яка потребуєдодатковогозахисту;

⚫ проїзний документ особи, якій наданододатковий захист;
⚫ посвідчення водія.





⚫У разі наявності у внутрішньо
переміщених осіб двох зареєстрованих

місць проживання таким особам у блоці
полів «Зареєстроване місце проживання»

розділу 2.1 рекомендується зазначити 
інформацію про задеклароване

(зареєстроване) місце проживання у 
житлі, що розташоване за межами 
тимчасово окупованих територій.





⚫Якщо об’єкт декларування належить на праві 
спільної власності або на різних типах права суб’єкту 
декларування тачленам його сім’ї, такий об’єкт
зазначається у відповідному розділі декларації один 
раз, при цьому вказується тип права, на якому цей
об’єкт декларування належить суб’єкту 
декларування, членам йогосім’ї, третім особам, 
окремо, частка, відомості про осіб.

⚫Якщо об’єкт перебуває у суб’єкта декларування 
та/або членів його сім’ї на праві користування, 
необхідно вказати відомості про власника майна.



⚫ Відомості про грошове вираження або вартість об’єкта 
декларування, крім тих, відомості про які зазначаються у  
розділі 12 «Грошові активи» та розділі 13 «Фінансові
зобов’язання», відображаються у гривні

⚫Якщо неможливо встановити вартість майна у грошовій 
одиниці України, (радянських або українських
карбованцях, купонах), а оцінка такого майна не
проводилась чи її результати суб’єкту декларування  
невідомі, - обрати позначку «Не застосовується».

⚫Проведення оцінки об’єктадекларування з метою  
заповнення декларації не вимагається.

⚫Якщо об’єкт перебуваєу суб’єктадекларування та/або  
членів його сім’ї на праві користування і в документах, 
на підставі яких набуто право на майно, відсутні
відомості про вартість об’єктадекларування, у полі щодо 
вартості такого об’єкта слід обрати позначку «Не
відомо».



⚫площі об’єктів нерухомості, які відображаються у 
розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації

⚫номінальної вартості одного цінного папера у 
розділі 7 «Цінні папери»;

⚫вартості частки у статутному (складеному) капіталі
товариства, підприємства, організації у грошовому
та відсотковому вираженні в розділі 8
«Корпоративні права»;

⚫кількості криптовалюти у розділі 10
«Нематеріальні активи».



⚫ усі об’єкти нерухомості незалежно від їх  
вартості, що належатьдекларанту на праві
власності, знаходяться у нього на праві оренди чи 
іншого права користування станом на останній 
день звітного періоду (31 грудня звітного року або 
протягом не менше половини днів протягом
звітного періоду, право власності – тільки 31.12)

ДЕ? в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
Офіційний електронний портал Держгеокадастру



⚫ вид об’єкта (житловий будинок, офіс, гараж тощо);

⚫ загальну площу об’єкта (якщо відома);

⚫ реєстраційний номер (якщо відомий і якщо 
застосовується);

⚫місцезнаходження об’єкта;

⚫ зв’язок із суб’єктом абочленом його сім’ї;

⚫ власника або користувача земельної ділянки

⚫ Вартість не зазначається

⚫У разі знищення в наступному недекларуються!

Портал Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва



⚫Якщо його вартість перевищує 100 пмпо (за 2021 рік
– 227 000 грн), належить суб’єкту абочленам його  
сім’ї на праві приватної власності, у тому числі 
спільної власності, або перебуває в її володінні або 
користуванні незалежно від форми правочину, 
внаслідок якого набуте таке право.

⚫У разі знищення в наступному недекларуються!



⚫якщо право на цінне рухоме майно (крім 
транспортних засобів) набутодо подання  
суб’єктом декларування першої декларації в 
електронній формі відповідно до Закону, про це 
зазначається шляхом обрання позначки «Право 
на майно набутодо подання першої декларації,  
поданої відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції». Лише у цьому випадку
зазначення даних щодо вартості такого майна
та дати набуття у власність, володіння або
користування не є обов’язковим.



⚫Незалежно від вартості: легкові та вантажні автомобілі, 
автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі
автомобілів, мотоцикли усіх типів, марок і моделей,  
причепи, напівпричепи,мотоколяски, інші прирівняні 
до них транспортні засоби та мопеди,
сільськогосподарська техніка, водні та повітряні судна.

⚫ Власність,

⚫ Володіння (навітьчужий т/з у гаражі)

⚫Користування більше півроку

⚫Декларуються до зняття з обліку

⚫ Електронний кабінет водія



⚫ акції;
⚫ боргові цінні папери (облігації підприємств, державні 

облігації України, облігації місцевих позик, 
казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні)
сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових 
організацій, облігації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб);

⚫ чеки;
⚫ інвестиційні сертифікати;
⚫ іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні 

сертифікати, заставні);
⚫ похідні цінні папери (деривативи);
⚫ приватизаційні цінні папери (ваучери тощо);
⚫ товаророзпорядчі цінні папери.
⚫ Розпорядник НКЦПФР та Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (вартість)



права – це права особи, частка якої
(майні)у статутному  

організації,
капіталі  
що

⚫Корпоративні 
визначається 
господарської 
правомочності на участь цієї особи в

включають
управлінні

господарською організацією, отримання певної частки
прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші
правомочності (ч. 1 ст. 167 ГК України).

⚫ належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на
праві власності станом на останній день звітного
періоду, крім цінних паперів (розділі 7 «Цінні папери»)

⚫ Вартість корпоративних прав відображається у
декларації у відсотковому та грошовому вираженні.







⚫відомості щодо криптовалюти включаютьдані про:

⚫вид об’єкта;

⚫ ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів;

⚫кількість та вартість криптовалюти;

⚫дату набуття;

⚫постачальника послуг, пов’язаних із обігом 
криптовалюти;

⚫особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування 
та/абочлени його сім’ї).

⚫Відомості, що ідентифікують криптовалюту та 
особу, якій вона належить, а також про кількість

криптовалюти, дату набуття та її вартість
зазначаються обов’язково.



⚫ заробітну платуяк за основним місцем роботи, так і за 
сумісництвом;

⚫ виплати згідно з цивільно правовими правочинами;-

⚫ дохід від зайняття незалежною професійною  
діяльністю;

⚫ дохід від надання майна в оренду (користування);

⚫ дивіденди; проценти, бонуси, нараховані у грошовій 
формі;

⚫ роялті; страхові виплати; прощений борг;

⚫ виграші (призи) улотереючи в інші розіграші;

⚫ благодійнудопомогу; пенсію; оплачені соцстрахом  
путівки

⚫ спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи 
корпоративних прав, інші доходи.

⚫ДПС, ПФ



⚫1000 грн вакцинація Ковід19

⚫витрати на відрядження, що оплачуються  
роботодавцем

⚫витрати на участь у публічному заході оплачені 
третьою стороною

⚫фінансове зобов’язання

⚫поворотна фінансовадопомога

⚫сума відшкодування податку в рамках Tax free

⚫кошти, як податкова знижка (ст. 166 ПКУ)





⚫вважаються доходом незалежно від того, у якій 

формі вони отримуються – у формі грошових 

коштів або в іншій формі.

⚫Подарунки у формі грошових коштів 

зазначаються в декларації, якщо їх розмір,

отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно 

протягом року, перевищує 5 ПМПО на 1 січня 

2021 року (11 350 грн).

⚫Подарунок у негрошовій формі, зазначається, 

якщо вартість одного подарунку перевищує 5

ПМПО, встановлених на 1 січня 2021 року (11 350 

грн)



⚫готівкові кошти;

⚫кошти, розміщені на банківських рахунках;

⚫внески до кредитних спілок, небанківських 
фінансових установ (корпоративні та пайові 
фонди);

⚫кошти, які суб’єкт декларування тачлени його  
сім’ї позичили одне одному

або третім особам;

⚫активи у (банківських) металах;

⚫інші активи.



⚫банківські та інші фінансові установи, у томучислі 
за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або 
членів йогосім’ї відкриті рахунки (незалежно від  
типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми
особами на ім’я суб’єктадекларування абочленів 
його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно.

⚫Зазначаються: тип та номер рахунку, дані про
банківську або іншу фінансову установу, осіб, які 
мають право розпоряджатися таким рахунком або 
мають доступ до індивідуального банківського 
сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта 
декларування абочленів його сім’ї«

⚫Ковід19 рахунок



⚫упродовж половини днів звітного періоду;

⚫станом на останній день звітного періоду;

⚫незалежно від наявності залишку коштів на них 
станом на останній день звітного періоду (по 
відкритих рахунках).

⚫ ! завершення строкудії банківської платіжної картки 
або завершення (припинення) надходжень на таку 
картку не тягне за собою автоматичне закриття
рахунка у банківській установі, крім випадків, 
передбачених законом абодоговором.



⚫отримані кредити, позики;

⚫інші кошти, які були позичені іншими особами

⚫зобов’язання задоговором лізингу;

⚫зобов’язання за договором страхування, 
недержавного пенсійного забезпечення;

⚫несплачені податкові зобов’язання;

⚫інші зобов’язання (напр., сплачені кошти в 
рахунок основної суми позики).

⚫залишок позики (кредиту) станом на кінець 
звітного періоду



⚫ Відомості про них у суб’єкта декларування та/або 
членів його сім’ї за зазначаються за наявності хоча б 
однієї з таких умов:

⚫ 1) розмір отриманої у звітному періоді позики  
(кредиту) перевищує 50 ПМ;

⚫ 2) розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на
початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (якщо їх 
отримано у попередніх звітних періодах);

⚫ 3) розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець 
звітного періоду перевищує 50 ПМ.

⚫У випадаках 2 та 3 відомості зазначаються незалежно 
від розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності 
такого зобов’язання на кінець звітного періоду



⚫Відомості про інші
фінансові зобов’язання, у
тому числі за

договорами лізингу, страхування, 
недержавного пенсійного

забезпечення, зазначаються 
лише у разі, якщо їх розмір на 

кінець звітного періоду
перевищує 50 ПМ.



⚫зазначаються всі правочини, вчинені у звітному 
періоді, на підставі яких у суб’єкта 
декларування (члени сім’ї не вказуються) 
виникає або припиняється право власності, 
володіння чи користування на об’єкти  
декларування, якщо окремий видаток
перевищує 50 ПМПО (113 500 грн), навіть якщо 
відповідного майна вже

немає на 31 грудня 

звітного року



⚫Посадачи робота за сумісництвом  
декларується незалежно від того, чи була 
вона оплачуваною і чи мала місце на 31
грудня звітного року



⚫благодійних організаціях,

⚫саморегулівних професійних об’єднаннях (напр., 
кредитних спілок, організації оцінювачів,
аудиторів)

⚫самоврядних професійних об’єднаннях (адвокатів, 
нотаріусів),

⚫входження до керівних, ревізійнихчи наглядових 
органів таких об’єднань (організацій)









Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані 

Повідомлення про відкриття валютного рахунку



⚫У разі суттєвої зміни у майновому
стані суб’єкта декларування, а саме
отримання ним
доходу, придбання
майна або здійснення 
видатку на суму на суму, яка
перевищує 50 ПМПО на 1 січня
поточного року, - у десятиденний 
строкчерез особистий кабінет
повідомити про це НАЗК.

2022 рік сума – 124 050 грн



⚫1)які займають відповідальне та 
особливо відповідальне
становище (ДС «АтаБ», МС «1-3», слідчі, керівники

(заст) апаратів та самостійних структурних підрозділів ДО, юрисдикція 
яких поширюється на всю країну),

⚫2) які займають посади,
пов’язані з високим рівнем
корупційних
ризиків,(керівники (заст) державних ПУО, призначення

яких здійснюється державними органами)



⚫У разі відкриття суб’єктом декларування або 
членом його сім’ї валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента відповідний суб’єкт 
декларування зобов’язаний у десятиденний 
строк повідомити про це

⚫Національне агентство із зазначенням номера 
рахунка і місцезнаходження

⚫банку-нерезидента.



⚫Повідомити про це у десятиденний строк з дня відкриття
рахунку, або з дня, коли суб’єкту декларування стало відомо 
або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного  
валютного рахункачленом сім’ї.

⚫ Здійснюється особисто суб’єктом декларування шляхом
заповнення відповідної електронної форми повідомлення 
про відкриття суб’єктом декларування абочленом його сім’ї  
валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

⚫Якщо суб’єкт декларування абочлен його сім’ї відкрив в один 
день декілька валютних рахунків в одній установі банку-
нерезидента, суб’єкт декларування подає одне повідомлення.
Якщо обидва відкрили в один день або в різних установах 
банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення.


