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Особливості декларування  
військовослужбовців

Декларування доходів та майна публічних службовців є одним  
з ефективних способів запобігання корупції.

Повне та коректне відображення відомостей про власні статки є вимогою 
законодавства та сприяє боротьбі з корупцією, зміцнює довіру до влади 
через підвищення прозорості та доброчесності публічних службовців.

Офіс розбудови доброчесності при Національному агентстві  
з питань запобігання корупції допоможе розібратися в особливостях 
електронного декларування і зробити цей процес зручним для кожного 
декларанта. 

Цей посібник створений для специфічної категорії декларантів 
— військовослужбовців. У ньому зібрана інформація про те, хто  
з військовослужбовців належить до декларантів, що мають робити 
особи, призвані на військову службу. 

Більше інформації про особливості електронного декларування Ви 
можете знайти на сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції та сторінці Офісу розбудови доброчесності. 

https://nazk.gov.ua/uk/
https://nazk.gov.ua/uk/
https://prosvita.nazk.gov.ua/
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1. Хто з військовослужбовців є декларантами  

Декларантами є військові посадові особи:

Збройних Сил України Державної служби 
спеціального зв’язку 
та захисту інформації 
України 

інших утворених 
відповідно до законів 
військових формувань 
(абз. 15 ч. 1 ст. 1 та 
п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про 
запобігання корупції»)

Військові посадові особи — це військовослужбовці, які обіймають 
штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально 
уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством 
(ч. 12 ст. 6 Закону України «Про військовий обов’язок та військову  
службу»).

Адміністративно-господарські функції (обов’язки) — це обов’язки  
з управління або розпорядження державним, комунальним майном 
(встановлення порядку його зберігання, переробки, реалізації 
забезпечення контролю за цими операціями тощо). 

Такі повноваження в різному обсязі є у начальників планово- 
господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідувачів 
складів, їхніх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих  
ревізорів та контролерів тощо.
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Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) — це обов’язки  
з керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, 
ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на  
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм 
власності. 

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ 
або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів, їхні 
заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Отже, декларантами є військовослужбовці, які:

обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;
спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із 
законодавством.

При цьому військове звання не має значення (крім винятків з-поміж 
декларантів, які зазначені нижче).

! Військовослужбовець, який перебуває у розпорядженні відповідного 
командира та не обіймає штатної посади, може бути декларантом, лише 
якщо на нього покладено організаційно-розпорядчі чи адміністративно-
господарські обов’язки, визначені для нього цим командиром  
(такі обов’язки повинні закріплюватися у відповідному документі).

2. Категорії військовослужбовців, які не повинні декларуватися

Не повинні подавати декларації (п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3, абз. 1 ч. 5 ст. 45 Закону 
України «Про запобігання корупції»):

військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, 
на особливий період;

військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського 
складу;

військові посадові особи з-поміж військовослужбовців військової служби 
за контрактом осіб рядового складу;
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військові посадові особи з-поміж військовослужбовців військової служби 
за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військовослужбовці молодшого офіцерського складу військової служби 
за контрактом осіб офіцерського складу;

військовослужбовці строкової військової служби;

курсанти вищих військових навчальних закладів;

курсанти вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові 
інститути;

курсанти факультетів, кафедр та відділень військової підготовки.

!  Важливо: винятки, зазначені у пп. 1–5, не поширюються на військо 
вослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах. 
Тобто якщо військова посадова особа з-поміж військовослужбовців 
військової служби за контрактом осіб рядового складу проходить 
військову службу у військовому комісаріаті, їй необхідно подати декларацію 
(абз. 1 ч. 5 ст. 45 Закону).

Також не повинні декларуватися військові посадові особи, які проходять 
службу у закладах, установах та організаціях, що здійснюють основну 
діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти чи науки.

!       Декларація подається, лише якщо такі особи є:

керівниками закладів охорони здоров’я центрального, обласного, 
районного, міського рівня (міст обласного значення, міст Києва та 
Севастополя);

керівниками закладів вищої освіти та їх заступниками;

керівниками науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.
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3. Особливості припинення та поновлення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, 

військовослужбовцями

Особливості припинення діяльності

Днем припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 
військовими посадовими особами є день звільнення з посади, яка 
передбачала виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків.

Приклад 1. Військовослужбовець обіймав штатну посаду, яка передбачала 
виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
обов’язків, тому був декларантом. 

01.06.2020 його було звільнено з посади та зараховано наказом по особовому 
складу в розпорядження посадової особи без визначення організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків або обов’язків  
з виконання завдань державного органу. 

У розумінні Закону України «Про запобігання корупції» такий 
військовослужбовець не вважається уповноваженим на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Під час перебування у розпорядженні відповідного командира 
військовослужбовця було виключено зі списків особового складу військової 
частини та 07.07.2020 звільнено з військової служби.

Таким чином, останнім днем виконання функцій держави 
військовослужбовцем є саме день звільнення з посади (01.06.2020), а не день 
виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової 
частини та звільнення з військової служби (07.07.2020).

Так, військовослужбовець зобов’язаний подати декларацію «перед 
звільненням» протягом 20 робочих днів з дня, наступного після звільнення 
з посади, яка передбачала виконання організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських обов’язків, тобто відлік строку подачі 
декларації починається з 02.06.2020. Потім він повинен подати декларацію 
«після звільнення» до 01.04.2021 (крім випадків, коли така декларація не 
подається).
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не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце 
майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду.

Таким особам у полі «Місце роботи або проходження служби (або місце 
майбутньої роботи чи проходження служби)» розділу 2.1 декларації 
рекомендовано зазначити «військова служба», а у полі «Займана посада (або 
посада, на яку претендуєте)» вказати «військовослужбовець».

Особливості поновлення діяльності

Приклад 2. Військовослужбовець не є декларантом та перебуває у 
розпорядженні відповідного командира. Надалі військовослужбовця мають 
призначити на штатну посаду, яка передбачає виконання організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, у зв’язку із чим 
він має стати суб’єктом декларування.

У такому випадку перед призначенням на вказану посаду цей 
військовослужбовець зобов’язаний подати декларацію «кандидата на 
посаду».

Приклад 3. Військовослужбовець обіймав штатну посаду та був  
декларантом.

Надалі він був звільнений з посади та зарахований наказом по 
особовому складу в розпорядження посадової особи, яка визначила для 
військовослужбовця обсяг організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків у відповідних документах кадрового характеру.

У цій ситуації військовослужбовець залишився декларантом та не припинив 
виконання функцій держави, тому подавати декларацію «перед звільненням» 
не потрібно.

4. Особливості декларування відомостей стосовно 
місця проходження військової служби

рядового, сержантського 
і старшинського складу

молодшого та старшого 
офіцерського складу
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Як задекларувати грошове забезпечення у розділі 11 декларації? 

Для цього потрібно:

у полі «Джерело доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична 
особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в 
Україні»;

у полі «Найменування» зазначити «військова служба», при цьому в полі 
«Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо».

! Важливо: військовослужбовці вищого офіцерського складу мають 
зазначати повні відомості про місце роботи (проходження служби) 
або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду 
(описані особливості зазначення місця проходження військової служби  
не поширюються на них).




