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Про подаппя декларацiй осiб, уповповажепих, па
викопаппя фупкцiй держави або мiсцевого
самоврядуваппя за 2018 рiк

Вiдповiдно до пiдпункту «а» пункту 2 частини першоi' статгi 3 Закону Украi·ни
«Про запобiгання корупцii'» (далi - Закон) суб'ектами декларування в Унiверситетi, на
яких поширюеться дiя цього Закону, € посадовi особи юридичних осiб публiчного
права.
Вiдповiдно до частини першоi' статгi 45 Закону, враховуючи частину п'яту
статгi 45 Закону, керiвники закладiв вищоi' освiти та i'x заступники, (такими особами
в XAI € ректор та проректори) зобов'язанi щорiчно до 1 квiтня пuдавати шляхом
заповнення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii' (далi - НАЗК) декларацiю особи, уповноваженоi' на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування (далi - декларацiя), за минулий р1к за
формою, що визначаеться НАЗК.
Суб'екти декларування подають декларацii' з додержанням таких вимог:
1) щорiчна декларацiя подасrься у перiод з 00 годин 00 хвилин 1 сiчня до 00
годин 00 хвилин 1 квiтня року, наступного за звiтним роком. Така декларацiя охоплюе
звiтний рiк (з О1 сiчня до 31 грудня включно), що передуе року, в якому подаеться
декларацiя та мiстить iнформацiю станом на 31 грудня звiтного року;
2) декларацiя суб'екта декларування, який припиня€ дiяльнiсть, подаеться не
пiзнiше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцiй вiдбулося з
iнiцiативи роботодавця, декларацiя подапься не пiзнiше двадцяти робочих днiв з дня,
коли суб'ект декларування дiзнався чи повинен був дiзнатися про таке припинення;
3) декларацiя суб'екта декларування, який припинив дiяльнiсть, подаеться до
00 годин 00 хвилин О1 квiтня року, наступного за звiтним роком, у якому було
припинено таку дiяльнiсть. Така декларацiя охоплюе звiтний рiк (перiод з О1 сiчня до
31 грудня включно), що передуе року, в якому подаеться декларацiя, та мiстить
iнформацiю станом на 31 грудня звiтного року;
4) декларацiя суб'екта декларування, який € особою, що претенду€ на зайняття
посад, зазначених у пунктi 1 пiдпунктi «а» пункту 2 частини першоi' статгi 3 Закону,
подаеться до призначення або обрання особи на посаду. Така декларацiя охоплюе

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 звітною року.
Суб’єкти декларування подають декларацію особисто (щодо себе і членів своєї
сім’ї) через мережу Інтернет (https://portal.nazk.gov.ua/login) з використанням
посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі ЕЦП).
Якщо суб’єкт декларування вже має дійсний сертифікат ЕЦП як посадова особа
Університету (для підписання фінансових документів, доступу до державних реєстрів
тощо) або як фізична особа, то він може використовувати їх для підписання декларації
на сайті НАЗК і не потребується окремого ключа. Дійсність ключа ЕЦП необхідно
перевірити
завчасно.
(https://nazk.gov.ua/rekomendaciyi-do-chergovogo-etapuelektronnogo-deklaruvannya)
Якщо суб’єкт декларування не має власного ключа ЕЦП, або термін дії якого вже
закінчився, йому необхідно за отриманням нового ключа ЕЦП звернутись до
акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК, https://portal.nazk.gov.ua/login).
Відповідно до частини 2 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції»
юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами
декларування, які в них працюють, відповідно до цього Закону декларацій та
повідомляти НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій у визначеному ним порядку.
Враховуючи викладене, на виконання частини першої статті 45 Закону України
«Про запобігання корупції»,
НАКАЗУЮ:
1. Проректорам Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
1.1. Подати щорічну декларацію за 2018 рік (звітний період - з 00 годин 00
хвилин 1 січня 2018 року до 24 годин 00 хвилин 31 грудня 2018 року), згідно з
зазначеним у цьому наказі порядком, шляхом заповнення відповідних форм на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з
використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій - до 00
годин 00 хвилин 1 квітня 2019 року.
1.2. При заповненні декларації використовувати роз’яснення щодо заповнення
електронних
декларацій,
що
розміщені
на
веб-сайті
НАЗК
(https://nazk.gov.ua/rozyasnennya) та методичні рекомендації (Пам’ятка декларанту),
які розміщені на веб-сайті Університету у розділі «Антикорупційні заходи»
(https://khai.edu/ua/university/antikorrupcionnye-meropriyatiya/).
1.3. Інформувати про подання декларації уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції Університету (Гупалов С. А.).
2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції
Університету Гупалову С. А. надати декларантам необхідну допомогу й доповісти про

