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Методичні рекомендації на тему: «Електронне декларування»,
підготовлені головним спеціалістом з питань запобігання і
виявлення корупції Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області Голуб Я.М.

Дані методичні рекомендації розроблені на допомогу
працівникам органів юстиції Житомирської області.

Зміст методичної добірки стане у нагоді працівникам органів
юстиції, що надають правову допомогу особам у громадських
приймальнях з надання безоплатної первинної правової
допомоги при територіальних управліннях юстиції та під час
проведення зустрічей з трудовими колективами підприємств,
установ, організацій області.

Верховною Радою України 15 березня 2016 року прийнято
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей подання службовими особами
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у 2016 році”, який спрямовано на
запровадження у 2016 році роботи системи подання та
оприлюднення відповідно до Закону України “Про запобігання
корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, відповідно до рішень Національного агентства з
питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 2 “Про
початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 липня 2016 року № 958/29088 та № 3 “Про
функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 липня 2016 року № 959/29089 01 вересня 2016 року
розпочала роботу система подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Система подання та оприлюднення відповідно до Закону
України “Про запобігання корупції” декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, розпочала свою роботу в два етапи:
1) перший етап – з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016
року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів
декларування:
- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом
на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону
відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у
цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних
днів з дати, визначеної у цьому абзаці;
- декларації, передбачені абзацом першим частини другої
статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого

самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи
пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та
станом на день такого припинення займають згідно зі статтею
50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;
- повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті
52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року
чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону
відповідальне та особливо відповідальне становище;
2) другий етап – з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року
для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій
(повідомлень), передбачених Законом.
Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом
декларування на веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції через власний персональний електронний
кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення
електронної форми.
Персональний електронний кабінет – індивідуальна
персоніфікована веб-сторінка суб’єкта декларування на вебсайті Реєстру, за допомогою якої здійснюється подання
електронних документів, обмін повідомленнями тощо.
Паперова копія декларації не подається.
Форма декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, складається з
правил заповнення форми декларації та шістнадцяти розділів, у
яких суб’єкт декларування зазначає інформацію про себе, членів
своєї сім’ї та об’єкти декларування згідно із Законом України
“Про запобігання корупції”.
Суб’єкти декларування подають декларації відповідно до
статті 45 Закону з додержанням таких вимог:
1) щорічна декларація суб’єкта декларування подається 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 містить
інформацію станом на 31 грудня звітного року;
2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого
припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з
ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше
двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування
дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.
Декларація суб’єкта декларування, який припиняє
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, охоплює період, який не був
охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом
декларування, та містить інформацію станом на останній день
такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що
передує дню подання декларації. Під раніше поданими
деклараціями розуміються як декларації, що були подані до
Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані
відповідно до Закону України “Про засади запобігання і
протидії корупції”.
3) декларація суб’єкта декларування, який припинив
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, 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;
4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що
претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті
“а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подається до
призначення або обрання особи на посаду. Така декларація
охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно),
що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади
(участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством,
та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Суб’єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з
використанням особистого ключа та посиленого сертифіката
відкритого ключа електронного цифрового підпису.
Ведення Реєстру здійснює Національне агентство. Реєстр
ведеться в електронній формі українською мовою.
Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен
вказати адресу його електронної пошти, що буде
використовуватися для направлення йому повідомлень.
Зареєстровані в Реєстрі суб’єкти декларування мають
право:
доступу до власного персонального електронного кабінету
після автентифікації суб’єкта декларування із використанням
його особистого ЕЦП фізичної особи;
створювати, змінювати та видаляти чернетки документів у
персональному електронному кабінеті;
подавати документи у разі їх відповідності технічним
вимогам до форми і проходження логічних перевірок,
переглядати подані ними документи;
подавати виправлені документи у встановлені строки;
отримувати в персональному електронному кабінеті та на
адресу електронної пошти електронні повідомлення про
підтвердження подання документів, попередження про
необхідність подання документів до Реєстру;
направляти в персональному електронному кабінеті
електронні звернення до Національного агентства про надання
роз’яснень, допомоги в користуванні Реєстром.
Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою
подати виправлену декларацію упродовж семи днів після дня
подання первинної декларації, до якої подається виправлена
версія, шляхом створення та подання виправленого документа у
Реєстрі.
Якщо після спливання цього строку суб’єкт декларування
виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним
декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це
Національне агентство через персональний електронний кабінет
та подає виправлену декларацію згідно з рішенням
уповноваженої особи Національного агентства.

У разі притягнення суб’єкта декларування до
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації
або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт
декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або
виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк,
визначений уповноваженою особою Національного агентства.
Після заповнення усіх необхідних полів форми документа
суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього
власного ЕЦП.
Перед підписанням документа суб’єкт декларування
підтверджує ознайомлення з попередженням про настання
відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом
проставлення відповідної відмітки в документі.
Кожному поданому документу Реєстр автоматично надає
унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього
електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення
несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує
цілісність документа).
Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом
надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його
електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до
персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.
Після отримання зазначеного повідомлення суб’єкт
декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів
після дня отриманого такого повідомлення, перевірити зміст
поданого ним документа та у разі виявлення неповних або
недостовірних відомостей в ньому подати виправлений
документ.
Якщо суб’єкт декларування вважає, що поданий ним
документ, копія якого знаходиться в персональному
електронному кабінеті суб’єкта декларування або розміщена в
публічній частині Реєстру, містить інформацію, що не вносилася
ним до документа, він повинен невідкладно, але не пізніше
трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомити
про це Національне агентство через персональний електронний
кабінет.

Усі документи, які подав суб’єкт декларування,
зберігаються в Реєстрі і автоматично оприлюднюються (за
винятком конфіденційної інформації) у публічній частині
Реєстру. У разі створення виправленого документа первинний
документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і
зберігається в Реєстрі.
Документи, які суб’єкт декларування подав до Реєстру,
зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією
особою функцій держави або місцевого самоврядування, а
також упродовж п’яти років після припинення виконання нею
зазначених функцій, крім останньої поданої такою особою
декларації, яка зберігається безстроково.
Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий
доступ до публічної частини Реєстру. Публічна частина Реєстру
– частина даних Реєстру, розміщена на веб-сайті Реєстру, яка
складається з декларацій та повідомлень про суттєві зміни в
майновому стані суб’єктів декларування з вилученою з них
конфіденційною інформацією. Такий доступ передбачає
можливість пошуку, перегляду, копіювання та роздруковування
інформації, отримання (завантаження) документів у різних
найпоширеніших форматах даних, зокрема у форматах JSON,
XML, PDF, HTML тощо.
Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного
номера облікової картки платника податків або серії та номера
паспорта громадянина України, місця проживання, дати
народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в
декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в
декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не
підлягають відображенню у відкритому доступі.
Перевірка достовірності даних, зазначених у електронній
декларації, належить до повноважень Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Інформація (документи), що містяться в Реєстрі, надаються
на запит відповідно до Закону України “Про доступ до
публічної інформації”.

