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1. Які види декларацій існують, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють?

Чинна публікація Історія версій 28.12.2021

Законом та Порядком № 449/21 передбачено три види декларацій:

1) щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, або абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у період

з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація

охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та за

загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року (додатково див. відповіді на запитання 72

та 74 цих Роз’яснень).

Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації (див. відповіді на запитання 4 та 11 цих

Роз’яснень).

Обов’язок подавати щорічну декларацію виникає в суб’єкта декларування:

щороку протягом строку здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, або перебування

на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декларація (продовжується діяльність)).

Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я продовжую виконувати

функції держави або органу місцевого самоврядування»;

наступного року після припинення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, або перебування на

посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декларація (після звільнення)).

Для цього у розділі І «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я припинив(ла) виконувати

функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)»;
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2)  декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону  не пізніше 30

календарних днів з дня припинення діяльності.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом

декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення

діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої

діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на

посаду (абз. 2 пп. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).

Днем припинення діяльності є останній день виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої

діяльності, зазначеної у п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у тому числі перебування на посадах, зазначених у п. 1, п.п.

«а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Відлік строку подання декларації при звільненні починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем

припинення діяльності.

Якщо в особи упродовж звітного періоду були підстави для подання декларації при звільненні декілька разів,

кожна з них має бути подана за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

Приклад

Особа подала декларацію при звільненні за період з 01.01.2022 до 01.03.2022, а потім була прийнята на іншу роботу,

пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з якої була звільнена з 02.12.2022. Така
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особа зобов’язана подати декларацію при звільненні за період з 02.03.2022 до 01.12.2022 включно.

Особливості припинення діяльності військовослужбовцями наведені у відповіді на запитання 193 цих Роз’яснень.

Також ці особливості поширюються на посадових та службових осіб Служби безпеки України, що зазначені у пп. «е» п.

1 ч. 1 ст. 3 Закону, які:

здійснюють функції представників влади, тобто виконання завдань та обов’язків, визначених у ст.ст. 2, 24 Закону

України «Про Службу безпеки України»;

обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських

функцій.

Випадки, у яких декларація при звільненні не подається, наведені у пп. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку №  449/21 (додатково

див. відповідь на запитання 7 та 9 цих Роз’яснень);

3)  декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону та охоплює

звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади,

якщо інше не передбачено законодавством та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня

звітного року (додатково див. відповіді на запитання 72 та 74 цих Роз’яснень).

Як правило, така декларація подається після визначення особи переможцем конкурсу, до дня призначення або

обрання особи на посаду. Водночас необхідно звертати увагу на вимоги спеціальних законів.

Так, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на посаду державної служби категорії «А», зобов’язана подати до

конкурсної комісії підтвердження подання декларації за минулий рік (п. 8 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про державну

службу»).
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Якщо особа стає переможцем конкурсу на декілька посад в одному органі та раніше не подавала декларацію за

минулий рік, вона подає одну декларацію кандидата на посаду, вказуючи посаду, на яку має намір бути призначеною.

Якщо особа, у якої виник обов’язок подати декларацію кандидата на посаду, незалежно від обставин вже подала

щорічну декларацію (з будь-якою позначкою) за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не

подається (п.п. 3 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).

Водночас, якщо подана декларація кандидата на посаду охоплювала попередній звітний рік, а в особи виник

обов’язок подати щорічну декларацію за той самий звітний період, то особа зобов’язана подати щорічну декларацію.

Особи, зазначені у п.п. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у разі входження до складу відповідної комісії, Громадської ради

доброчесності подають декларацію кандидата на посаду за минулий рік протягом 10 календарних днів після

входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу комісії, Громадської ради доброчесності (абз. 2

ч. 3 ст. 45 Закону).

Днем входження (включення, залучення, обрання, призначення) особи до складу відповідної комісії, Громадської

ради доброчесності є день видання (прийняття) документа, на підставі якого особа увійшла (включена, залучена,

обрана, призначена) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності.

Тобто відлік строку подання декларації такими особами починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем

входження  (включення, залучення, обрання, призначення) особи до складу відповідної комісії, Громадської ради

доброчесності.

Особливості зазначення відомостей в декларації визначені Порядком № 449/21.
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Приклад

Декларація кандидата на посаду була подана у січні 2022 року й охоплювала попередній звітний рік (2021 рік). Особу

було призначено на посаду до 01 квітня 2022 року. Така особа має обов’язок подати щорічну декларацію

(продовжується діяльність) за 2021 рік.

ІІ. Суб’єкти декларування

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/ii-sub-yekty-deklaruvannya/

