
Як не стати корупціонером, заповнивши декларацію? 
  

З 1 січня 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами 
доходів, одержаних протягом 2018 року. 

Тема декларування є актуальною на даний час, адже кожен раз при 
заповненні декларації ми знаходимо для себе пункти, які змушують нас 
задуматись – що саме мені потрібно тут написати і чи взагалі потрібно щось 
писати? 

 
 Як зазначається у ст. 45 Закон України «Про запобігання корупції» суб’єкти 

декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, 
визначеною НАЗК, до 1 квітня  ( до кінця доби 31 березня). Документ, поданий у 00 годин 
02 хвилини 1 квітня, буде вважатися таким, що поданий невчасно, а за це, згідно із статтею 
1726 КУпАП, за певних умов, може наступити адміністративна відповідальність із 
занесенням відповідних відомостей про порушника до реєстру корупціонерів, та ще й 
припинення державної служби, якщо суб’єкт декларування є, наприклад, державним 
службовцем. 

Наголошуємо, що інформація в декларації, зокрема, щодо сімейного стану, майнового 
стану, посади та місця роботи, тощо, зазначається станом на 31 грудня звітного періоду( 
тобто станом на 31 грудня 2018 року). 

Окремі розділи декларації містять так звані порогові суми, тобто, якщо вартість того чи 
іншого об’єкту декларування, менше вказаної суми – інформацію про об’єкт можна у 
декларації не зазначати. Вказані суми кратні одному прожитковому мінімуму для 
працездатних осіб, встановленому з 1 січня звітного періоду. 

Зупинимось на них докладніше. 
У розділах декларації фігурують такі порогові суми: 5 прожиткових мінімумів, 50 

прожиткових мінімумів, 100 прожиткових мінімумів. 
З 1 січня 2018 року для працездатних осіб встановлювався прожитковий мінімум у 

розмірі 1762 грн. 
Отже, у розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки», зокрема, зазначаються 

відомості щодо подарунка лише у разі, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових 
мінімумів, тобто 8810 грн — для подарунків як у грошовій, так і не у грошовій формі. 

Порогова сума 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 
січня звітного року (або 88100 грн), у декларації зустрічається у трьох розділах: 

— у розділі 12 декларації «Грошові активи» не підлягають декларуванню наявні грошові 
активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до 
кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) 
та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року; 

— у розділі 13 декларації «Фінансові зобов’язання» відомості щодо отриманих кредитів, 
позик, зобов’язань за договорами лізингу, розміру сплачених коштів в рахунок основної суми 
позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язань за договорами страхування 
та недержавного пенсійного забезпечення, позичених іншим особам коштів тощо 
зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року. 

— у розділі 14 декларації «Видатки та правочини суб’єкта декларування» відомості 
щодо видатків та усіх правочинів, вчинених у звітному періоді, зазначаються лише у разі, 
якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб, встановлених на 1 січня звітного року. До таких відомостей включаються дані про вид 
правочину, його предмет. 

У розділі 5 декларації «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» зазначається 
цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних 
осіб, встановлених на 1 січня звітного року, (тобто 176200 грн), що належить суб’єкту 
декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної 
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власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, 
внаслідок якого набуте таке право. 

Такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття 
його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у 
власність, володіння або користування. 

Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути 
переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або 
домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо). Згідно інформації, 
розміщеної на офіційному веб-сайті НАЗК, у цьому розділі також слід вказувати відомості і 
про тварин, вартість яких перевищує наведену вище порогову суму. 

Дана стаття не охоплює всі проблемні питання, які можуть виникнути при заповненні 
електронної декларації, але фахівців системи БПД завжди готові надати вам правові 
консультації при особистому зверненні. 

До Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги можна звернутись за адресою: смт Голованівськ, 
вул. Ціолковського, 1, тел. (05252) 2-25-83, 068 834 77 45. 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової 
допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки 
безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України. 


