
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

ЕЛЕКТРОННЕ 
ДЕКЛАРУВАННЯ

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ



ОБОВ’ЯЗКИ  СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ

 Подавати декларації
(стаття 45 закону про запобігання корупції)

 Письмово повідомляти НАЗК про суттєві зміни у
майновому стані

(частина 4 статті 52 закону про запобігання корупції)

 Письмово повідомляти НАЗК про відкриття ними
або членами їх сім’ї валютного рахунка в установі
банку-нерезидента

(частина 1 статті 52 закону про запобігання корупції)



ТИП   ДЕКЛАРАЦІЇ   ТА   ЗВІТНИЙ   ПЕРІОД

ЩОРІЧНА    ДЕКЛАРАЦІЯ
- подається з 01 січня до 01 квітня року, 

наступного за звітним;
- охоплює період з 01.01. до 31.12. минулого 

періоду включно;
- містить інформацію станом на 31 грудня.

УПРОДОВЖ СЕМИ ДНІВ ПІСЛЯ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ СУБ’ЄКТ 
ДЕКЛАРУВАННЯ МАЄ ПРАВО ПОДАТИ ВИПРАВЛЕНУ 

ДЕКЛАРАЦІЮ, АЛЕ НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ РАЗІВ.



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ

 У декларації необхідно вказувати всі об'єкти, що
належать суб'єкту декларування та членам його
сім’ї:

- приватна власність, у т.ч. спільна власність
- оренда
- володіння
- інше право користування

Форма правочину не важлива



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ

Об’єкт декларування зазначається якщо:
наявний станом на 31 грудня
перебував у володінні/користуванні не менше

половини днів звітного періоду

183 дні – для «щорічної», «кандидата на посаду» і
«після звільнення»

½ звітного періоду – для декларації «перед
звільненням»



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ

 Для заповнення декларації необхідно зібрати дані 
про себе та отримати дані від членів сім’ї !

 Місце реєстрації та проживання, зазначене у розділі 
2.1 відображається у розділі 3.

 Доходи зазначаються нараховані, які були отримані 
протягом звітного року.

Субсидії зазначаються тільки тоді, коли вони у 
натуральній формі повертаються на рахунок.

 Розмір (вартість) зазначається у гривні, крім розділу 
12.



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ

 Вартість зазначається, якщо вона відома або 
повинна бути відомою за правочином.

 Вартість заокруглюється до одиниці за 
математичними правилами (крім номінальної 
вартості одного цінного папера).

 Залишки на картках станом на 31.12. якщо більше 
50 ПМ (105 100 грн.) є ГРОШОВИМ АКТИВОМ. 

 Відомості про об’єкт декларування можуть 
дублюватися у різних розділах.



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТЗ)
(ювелірні вироби, твори мистецтва, електронні пристрої 

одяг, взуття, аксесуари, предмети інтер’єру, дерева, 
рослини, годинники, сімейні реліквії тощо)

Декларується якщо його вартість перевищує 

100 ПМ для працездатних осіб
станом на 01 січня звітного року 

(210 200 грн. у 2020 році)



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

 ПОДАРУНОК
Відомості щодо подарунка зазначаються 

лише у разі, якщо вартість одного подарунка перевищує 
5 ПМ для працездатних осіб

станом на 01 січня звітного року
(10 510 грн. у 2020 році)

Для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо 
розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи 

(групи осіб) протягом року, 
перевищує 5 ПМ.



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

 ГРОШОВІ   АКТИВИ
(готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які 

зберігаються у банку, внески до кредитних спілок, інших небанківських
фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у 

дорогоцінних (банківських) металах)

ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ:  - вид активу, розмір та валюта, найменування та 
код ЄДРПОУ установи, де відкриті рахунки або зроблені внески

НЕ  ДЕКЛАРУЮТЬСЯ ГРОШОВІ  АКТИВИ  
СУКУПНА  ВАРТІСТЬ ЯКИХ  НЕ  ПЕРЕВИЩУЄ  50 ПМ,  

ВСТАНОВЛЕНИХ  НА  1  СІЧНЯ  ЗВІТНОГО  РОКУ  

(105 100 грн. у 2020 році)



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

 ФІНАНСОВІ   ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
(суб’єкта декларування або членів його сім’ї)

Декларується якщо розмір зобов’язання
перевищує 50 ПМ встановлених для 

працездатних осіб на 01 січня звітного року
(105 100 грн. у 2020 році)



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

 ВИДАТКИ   ТА   ПРАВОЧИНИ 
Всі вчинені у звітному періоді, на підставі яких у декларанта 

виникає або припиняється право власності, володіння чи 
користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або 

рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також 
виникають фінансові зобов’язання

Зазначаються у разі, якщо розмір відповідного 
видатку перевищує 50 ПМ, встановлених для 
працездатних осіб на 01 січня звітного року

(105 100 грн. у 2020 році)



ЯКІ ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ?

 об’єкти нерухомого майна, 
об’єкти незавершеного будівництва,

об’єкти рухомого майна, 
цінні папери, 

нематеріальні активи

Декларуються незалежно від
вартості майна



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 ст. 172-6  КУпАП «Порушення вимог фінансового
контролю»

1. Несвоєчасне подання без поважних причин 
декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
Штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення
про відкриття валютного рахунка в установі банку-
нерезидента або про суттєві зміни у майновому
стані
Штраф від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн.)



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення
Штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) 
з конфіскацією доходу чи винагороди та з 
позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю строком на один рік
4. Подання завідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
Штраф від 1000 до 2500 нмдг (від 17000 до 42500 грн.)



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 Відповідальність за статтею 172-6 КУпАП за 
подання завідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
стосовно майна або іншого об’єкта 
декларування, що має вартість, настає у випадку, 
якщо такі відомості відрізняються від 
достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб.  



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 ст. 366-2 КК   Декларування недостовірної
інформації

 якщо недостовірні відомості відрізняються від 
достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, кримінальна 
відповідальність: 

штраф від 2 500 до 3 000 нмдг
(від 42 500 до 51 000 грн.) 

або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, 
з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 Відповідальність за статтею ст. 366-1 КК за 
подання суб’єктом декларування завідомо 
недостовірних відомостей у декларації стосовно 
майна або іншого об’єкта декларування, що має 
вартість, настає у випадку, якщо такі відомості 
відрізняються від достовірних на суму понад 250 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

 Знову ж таки на який термін?

 ст. 366-2 КК   Декларування недостовірної інформації

 якщо недостовірні відомості відрізняються від 
достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, кримінальна відповідальність: 

штраф від 3 000 до 5 000 нмдг
(від 51 000 до 85 000 грн.) 

або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин

або обмеженням волі на строк до 2 років, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до 3 років



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В 
МАЙНОВОМУ СТАНІ

Повідомлення здійснюється декларантом 
особисто і лише стосовно себе!!! 

у 10-ти денний термін

ХТО: особи, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище або займають посади,
пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків

КОЛИ: при одноразовому отриманні доходу,
придбанні майна або здійснення видатку на суму, яка
перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних
осіб на 1 січня відповідного року

(на 01.01.2021 – 113 500 грн.)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ


