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1. ЗУ № 1700 – Закон України від 

14.10.14 р. № 1700-VІІ “Про

запобігання корупції”;

2. ККУ – Кримінальний кодекс України;

3. КУпАП – Кодекс України про 

адміністративні правопорушення;



6. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088,
“Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”
(із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 18.08.2016 року №1);

7. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089,
“Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (із змінами,
внесеними рішенням Національного агентства від 18.08.2016 року №1);

8. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 №3
Національного агентства з питань запобігання корупції "Про роз'яснення щодо
застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно
заходів фінансового контролю” (із змінами, внесеними рішенням Національного
агентства від 06.09.2016 року №18).

9. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за
№1479/29609, "Про затвердження порядку перевірки факту подання суб’єктами
декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"
та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”



Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про
запобігання корупції» суб’єкти декларування
зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування (далі - декларація), за
минулий рік за формою, що визначається
Національним агентством.

Для подання декларації кожен суб’єкт
декларування повинен зареєструватися в Єдиному
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування на веб-сайті Національного
агентства (режим доступу: https://portal.nazk.gov.ua/)
та пройти електронну ідентифікацію за допомогою
власного електронного цифрового підпису. Після
цього суб’єкт декларування отримує доступ до свого
персонального електронного «кабінету» в системі
Реєстру декларацій.

https://portal.nazk.gov.ua/


Відповідно до статті 52 Закону у разі
відкриття суб’єктом декларування або членом
його сім’ї валютного рахунка в установі банку-
нерезидента відповідний суб’єкт декларування
зобов’язаний у 10-денний строк письмово
повідомити про це Національне агентство у
встановленому ним порядку, із зазначенням
номера рахунка і місцезнаходження банку-
нерезидента;

у разі суттєвої зміни у майновому стані
суб’єкта декларування, а саме отримання ним
доходу, придбання майна на суму, яка
перевищує 50 прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб на 1 січня
відповідного року (у 2017 році – більше 80000
тис грн), зазначений суб’єкт у 10-денний строк з
моменту отримання доходу або придбання
майна зобов’язаний письмово повідомити про
це Національне агентство.









ВАЖЛИВО! ПЕРЕЛІК ОСІБ-ДЕКЛАРАНТІВ ЗМІНЕНО!

Зміни до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700 
внесені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року 

№ 1798-VІІІ, які набули чинності 05.01.2017

Статтю 45 Закону № 1700 "Подання декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування" доповнено
частиною 5 такого змісту:

"Дія розділу VII цього Закону не поширюється на посадових осіб
закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у
сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної
реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції, охорони здоров'я (крім керівників закладів
охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного
значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих
навчальних закладів та їх заступників), науки (крім президентів
Національної академії наук України та національних галузевих академій наук,
перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів
Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших
членів Президії Національної академії наук України та президій національних
галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-
дослідних інститутів та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення
та збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту, національно-
патріотичного виховання."





Алгоритм дій суб’єкта декларування при поданні 
електронної декларації

1 У разі відсутності отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП).
2. Відкрити сайт НАЗК http://nazk.gov.ua і натиснути клавішу «Задекларуй».
3. Здійснити вхід до системи за допомогою ЕЦП (для цього потрібно в 

першому полі обрати з випадаючого списку назву акредитованого центру 
сертифікації ключів, у другому — обрати файл, що містить приватний ключ, і в 
третьому полі ввести пароль приватного ключа)

4. Натиснути клавішу «Увійти».
5. При першій реєстрації в системі увести контактну інформацію (ПІБ, ІПН, 

е-mail (зареєстрований на українському або міжнародному домені), телефон). 
На зазначену електронну пошту буде направлено лист від НАЗК. Для 
підтвердження реєстрації слід перейти за посиланням. Здійснити вхід до 
системи за допомогою ЕЦП. 

6. У власному кабінеті в розділі «Мої документи» обрати «Нова декларація».
7. Заповнити форму декларації.
8. Після заповнення всіх потрібних полів форми документа у правому 

верхньому куті натиснути клавішу "Подати документ".
9. Ознайомитись з попередженням про настання відповідальності за 

подання недостовірних відомостей, підтвердити правильність даних, 
проставивши відповідну відмітку, натиснути клавішу "Подати документ".

10. Підписати документ накладанням на нього власного ЕЦП.
Подання документа до Реєстру підтверджується надсиланням повідомлення 

на адресу електронної пошти, вказаної під час реєстрації в Реєстрі.
Отримавши зазначене повідомлення, суб’єкт декларування повинен 

невідкладно, але не пізніше 7 днів з дня подання декларації, перевірити зміст 
поданого ним документа й у разі виявлення неповних або недостовірних 
відомостей у ньому, подати виправлений документ.





Де і як в Україні суб’єкти декларування можуть отримати ЕЦП

АЦСК
Тариф на 1 рiк для фiз. 

осiб

Тариф на 1 рiк для юр. 

осiб
Умови

Алтерсайн 180 грн. 480 грн
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії

Арт-мастер 178 грн. 178 грн.

Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії та дистанційно через сайт. Дистанційно 

послуга надається при умові, що є діючий 

сертифікат ЕЦП (не обов'язково сформований 

АЦСК «MASTERKEY»)

Державна казначейська служба безкоштовно безкоштовно
Замовляється і видається в найближчому 

відокремленому пункті реєстрації

Державна фіскальна служба безкоштовно безкоштовно
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії

Ключові системи 115 грн. 161грн
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії

“Національні інформаційні системи" безкоштовно безкоштовно
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії

ПриватБанк безкоштовно безкоштовно
Клієнтам ПриватБанку замовляється і 

видається на сайті privat24.ua

Укрзалізниця - 210,25 грн.
Прийом заяв від клієнтів здійснюється в 

приміщенні Головного пункту реєстрації

УкрСиббанк - входить у вартість РКО Необхідно відкрити рахунок

Центр сертифікації ключів "Україна" 54 грн. 96 грн.
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії

Юкрейн Проперті Групп 100 грн. 100 грн.
Замовляється і видається в найближчому офісі 

компанії








