Про подання декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за 2016 рік

У зв’язку з втратою з чинності статті 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, яка передбачала обов’язок суб’єктів
декларування Університету подання
декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за звітний рік у паперовому вигляді, на виконання
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі − НАЗК) від 10.06
2016 № 2 (див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16) з 00 годин 00 хвилин 01
січня 2017 року розпочався другий етап роботи системи подання та оприлюднення
відповідно до Закону «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі −
Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування. Всі інші суб’єкти декларування, у тому числі Університету, зобов’язані
з 01 січня 2017 року подавати «е-декларації».
Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 Закону суб’єктами
декларування в Університеті, на яких поширюється дія цього Закону, є посадові особи
юридичних осіб публічного права (далі - суб’єкти декларування, декларанти).
Відповідно до частини 1 статті 45 Закону, враховуючи частину 5 статті 45
Закону до таких осіб віднесено керівників вищих навчальних закладів та їх
заступників (такими особами в ХАІ є ректор та проректори), які зобов’язані
щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за Формою, що визначається
НАЗК.
Рішенням НАЗК від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування» (див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16) затверджено:
1) Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування (див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16#n16);

2) Форму* декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування (див.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4);
* − у Формі декларації Рішенням НАЗК від 13.01.2017 № 25 внесено зміни, слова
«мінімальних заробітних плат, встановлених на» замінено словами «прожиткових
мінімумів,
встановлених
для
працездатних
осіб
на»
(див.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0184-17/paran6#n6);
3) Форму* повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта
декларування (див. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16/paran4#n4);
* − у Формі повідомлення Рішенням НАЗК від 13.01.2017 № 25 внесено зміни,
слова «мінімальних заробітних плат, встановлених на» замінено словами
«прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня» (див.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16/paran4#n4).
Відповідно до рекомендацій, затверджених Рішенням НАЗК від 11.08.2016 № 3
«Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» (далі − Роз’яснення)
(див. п. 16 на офіційному веб-сайті НАЗК https://nazk.gov.ua/zakonodavstvo-0) суб’єкти
декларування подають свої декларації з дотриманням таких правил:
1) щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 1 січня до 00
годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює
звітний рік (з 01 січня по 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 та 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 у паперовому вигляді відповідно до статті 12 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»;
3) Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави та 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 по 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’єкти декларування подають декларацію особисто (щодо себе і членів своєї
сім’ї) через мережу Інтернет з використанням особистого ключа з посиленим
сертифікатом відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), який
необхідно отримати кожному декларанту особисто, як фізичній особі, в
акредитованому центрі сертифікації ключів (далі − АЦСК), Перелік таких центрів
розміщено на веб-сайті НАЗК (див. https://portal.nazk.gov.ua/login).
Відповідно до частини 2 статті 49 Закону юридичні особи публічного права
зобов’язані перевіряти факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них
працюють (працювали) та повідомляти НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій.
Відповідно до частини 1 статті 50 Закону здійснюється обов’язкова повна
перевірка достовірності задекларованих суб’єктом декларування відомостей відносно
службових осіб, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище
(декларанти ХАІ не є такими особами відповідно до частини 2 вказаної статті), таких,
що віднесені НАЗК до Переліку посад з високим рівнем корупційних ризиків (тільки
ректор, див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16#n13), у разі виявлення
невідповідностей за результатами логічного і арифметичного контролю, у разі відмови
члена сім’ї декларанта надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення
декларації декларантом.
Статтею 52 Закону також встановлені додаткові заходи здійснення фінансового
контролю, що стосуються обов’язку суб’єктів декларування у встановлені терміни і
порядку (див. Форма* повідомлення) повідомляти НАЗК про суттєві зміни в
майновому стані, відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.
Суб’єкти декларування несуть відповідальність за порушення вимог Закону щодо
заходів фінансового контролю, зокрема, адміністративну і навіть кримінальну за
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, за неподання чи
несвоєчасне подання декларації (див. https://nazk.gov.ua/vidpovidalnist-0).
Ураховуючи викладене, на виконання статей 45-521 розділу VII «Фінансовий
контроль» Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року,
листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2017р. №1/9-43 з цих питань, з
метою забезпечення подання суб’єктами декларування Університету декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний
2016 рік
НАКАЗУЮ:
1. Проректорам Національного аерокосмічного університету ім. М. Є.
Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:
1.1. Отримати в АЦСК, згідно з їх Переліком, розміщеному на веб-сайті НАЗК,
особистий ключ з посиленим сертифікатом ЕЦП та подати щорічну декларацію за
2016 рік (звітний період з 01 січня по 31 грудня включно) шляхом заповнення
відповідних форм на офіційному веб-сайті з використанням програмних засобів Єдиного
державного реєстру декларацій - до 00 годин 00 хвилин 1 квітня 2017 року.
Суб’єктам декларування, які припиняють діяльність, подати декларацію не
пізніше дня такого припинення.
1.2. При поданні декларації використовувати Форму* заповнення з урахуванням
змін від 13.01.2017 (МЗП змінено на прожитковий мінімум для працездатних осіб) та
Роз’яснення, що наведені у цьому Наказі за відповідними посиланнями.

1.3. Використовувати Форму* повідомлення з урахуванням змін від 13.01.2017
(МЗП змінено на прожитковий мінімум для працездатних осіб) про суттєві зміни в
майновому стані, що наведена у цьому Наказі за відповідними посиланнями.
1.4. Про подання декларації повідомити уповноважену особу з питань запобігання
та виявлення корупції (Зайцев В. Є.) та уповноваженого з антикорупційної програми
Університету (Гупалов С. А.) та взаємодіяти з ними в межах компетенції з метою
дотримання вимог Закону щодо заходів фінансового контролю.
1.5. Ознайомитися з Наказом під підпис та забезпечити своєчасність подання
декларацій, повноту та достовірність відомостей, що вносяться до Єдиного державного
реєстру декларацій.
2. Начальникові відділу технічних навчання Університету (Ніколенко О. І.):
2.1. На офіційному веб-сайті Університету створити розділ «Подання едекларацій» у якому оприлюднити цей Наказ разом з відповідними посиланнями на
наступні нормативні акти та документи:
− Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18;
− Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16;
− Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4;
− Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта
декларування http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16/paran4#n4;
− Роз’яснення НАЗК від 11.08.2016 № 3 «Щодо застосування окремих положень
Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;
− Роз’яснення (наглядний посібник у вигляді презентації) щодо застосування
окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів
фінансового контролю, підготовлений сектором запобігання і виявлення корупції
Головного територіального управління юстиції у Харківській області.
3. Начальнику відділу діловодства та архіву (Виходцева О. П.) довести цей Наказ
до керівників всіх структурних підрозділів Університету до відома.
5. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.
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