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Особливості декларування 
високопосадовців 

Декларування доходів та майна публічних службовців є одним  
з ефективних способів запобігання корупції та збільшення підзвітності 
публічного сектору. Щороку близько 1 мільйона осіб подають декларації 
до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених  
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  
Ці декларації (за виключенням персональних даних) цілодобово доступні 
для перегляду громадянами. Відкритість та всебічність декларацій  
сприяє підвищенню прозорості та зміцнює довіру до влади. 

Закон вимагає надавати повну та коректну інформацію щодо майна 
декларанта та членів його сім’ї. За порушення вимог у сфері фінансового 
контролю передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна 
відповідальність.

Разом з тим, метою електронного декларування є виявлення саме 
недоброчесних публічних службовців. А тому Національне агентство  
з питань запобігання корупції бачить свою роль в тому, щоб зробити 
процес декларування зручним та комфортним. 

Цей матеріал створений для осіб, які займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, а також обіймають посади, пов’язані з високим 
рівнем корупційних ризиків. Виділення таких осіб законодавцем в окремі 
категорії пов’язано з тим, що вони мають значний вплив на життя людей, 
громад та суспільства в цілому. Відповідно до них пред’являються вищі  
вимоги щодо прозорості діяльності та підзвітності суспільству. Для цих 
категорій осіб законодавець передбачив додаткові вимоги щодо фінансового 
контролю, зокрема вони мають зазначати додаткову інформацію  
в деклараціях та подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. 

У цьому посібнику зібрана інформація, яка допоможе особам, які займають 
відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймають 
посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, правильно  
та коректно зазначити усі відомості у декларації. 

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://prosvita.nazk.gov.ua/
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Службовими особами, що займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, є (примітка до ст. 51³ Закону України  
«Про запобігання корупції»):

Президент України;

Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший 
заступник або заступник міністра;

член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Антимонопольного комітету України, Національної комісії зі 
стандартів державної мови;

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або 
заступник;

член Центральної виборчої комісії;

член, інспектор Вищої ради правосуддя, член,  
інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

народний депутат України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений 
із захисту державної мови;

Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший 
заступник та заступник;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його 
заступники;

Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник;

1. Хто належить до службових осіб, які займають відповідальне 
та особливо відповідальне становище, а також обіймають 
посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків
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Голова Національного банку України, його перший заступник 
та заступник;

член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;

Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та 
заступник, Постійний Представник Президента України в Автономній 
Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або 
помічник Президента України, Голови Верховної Ради України,  
Прем’єр-міністра України;

особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А»  
або «Б», та особи, посади яких згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України  
«Про службу в органах місцевого самоврядування» належать до 1 – 3 
категорій;

судді, судді Конституційного Суду України;

прокурори, слідчі і дізнавачі;

керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних 
структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких 
поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної 
Республіки Крим, міст Києва або Севастополя;

керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, 
міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного 
значення, району в місті, міста районного значення;

військові посадові особи вищого офіцерського складу.
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До посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, належать  
посади (рішення Національного агентства від 17.06.2016 № 2  
«Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем 
корупційних ризиків»¹:

Керівника Офісу Президента України, його першого заступника  
та заступника;

керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі 
самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного 
банку України;

керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів 
територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

керівників державних підприємств, установ, організацій, інших 
суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, 
призначення яких здійснюється державними органами;

державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція 
яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності 
утворення структурних підрозділів;

в органах місцевого самоврядування:

перших заступників, заступників міських (міст обласного, 
республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) 
голів, заступників сільських, селищних голів; 

заступників голів районних, районних в містах рад;

секретарів міських (міст обласного, республікан-
ського в Автономній Республіці Крим, районного 
значення), сільських, селищних рад;

керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст – обласних 
центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського  
в Автономній Республіці Крим значення) рад;

голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та 
Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на 
постійній основі).

¹ зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
19.07.2016 за № 987/29117
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2. Особливості заповнення декларацій

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне 
становище, або обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних 
ризиків, зобов’язані зазначати ширший перелік інформації у декларації.  
Такі вимоги визначені ч. 3 ст. 46 Закону. 

Зокрема це стосується «бенефіціарної власності», тобто майна, яке 
формально не належить декларанту/члену його сім’ї, але фактично ними 
контролюється. 

Зверніть увагу, що термін «бенефіціарний власник» може вживатися також 
в іншому контексті. Так, у розділі 9 декларації також йдеться про «кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера)». Визначення цього терміну є в  
ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За цим  
Законом кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — це будь-яка 
фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність 
клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Коли зазначаються об’єкти, які є власністю третьої особи?

!  Вказані вище особи додатково у розділах 3 – 12 декларації зазначають 
об’єкти, які є власністю третьої особи, у випадках, коли:

декларант або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу 
від такого об’єкта;

може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних 
осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права 
розпорядження ним.

Приклад 1. Батько декларанта, який не проживає разом з сином (відповідно 
для цілей декларування не є членом сім’ї), купує акції підприємства-емітента. 
У відповідному правочині він зазначає свого сина (декларанта/члена сім’ї)  
як отримувача права на можливий дохід (залежно від результатів 
господарської діяльності підприємства) у вигляді дивідендів.

У такому випадку відомості про вказані акції декларуються як «бенефіціарна 
власність». Крім того, декларант зобов’язаний додатково зазначити цей 
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дохід у відповідному розділі, якщо протягом звітного періоду він фактично 
отримав дохід від цих акцій 

Приклад 2. Рідний брат декларанта, який не проживає з ним (і для цілей 
декларування не вважається членом сім’ї), здає в оренду об’єкт нерухомості 
і зазначає декларанта/члена сім’ї як отримувача орендної плати (доходу).

У цьому випадку декларант зобов’язаний задекларувати і відомості про 
вказаний об’єкт нерухомості,  і відомості про дохід. 

Приклад 3. Декларант домовився зі своїм водієм, що придбає автомобіль, 
який буде оформлений і зареєстрований на водія, однак користуватися 
та розпоряджатися цим автомобілем буде декларант. Тобто водій буде 
номінальним (довірчим) власником, однак фактичним власником 
буде декларант. 

У такій ситуації декларанту потрібно буде  вказати цей автомобіль  
у відповідному розділі декларації як свою «бенефіціарну власність».

Коли не зазначаються об’єкти, які є власністю третьої особи?

Водночас такі об’єкти не зазначаються в декларації, якщо вони одночасно:

належать на праві власності юридичній особі, кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) яких є декларант або члени його сім’ї 
(тобто задекларованій у розділі 9 декларації);

їх головним призначенням є використання у господарській діяльності 
такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна  
техніка тощо).

Приклад. У власності підприємства-забудовника перебуває будівельна 
(спеціальна) техніка. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
цього підприємства є дружина декларанта. 

У цій ситуації декларант зазначає, що дружина є кінцевим бенефіціарним 
власником підприємства у розділі 9 декларації, і не зазначає інформацію про 
цю техніку в декларації.

Крім того, відомості щодо об’єктів права власності третьої особи, від 
яких отримується дохід (чи є право на отримання доходу) або щодо яких 
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декларант/член його сім’ї може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню 
права розпорядження, також не зазначаються в декларації у таких  
випадках:

1) об’єкт права власності третьої особи (у тому числі члена сім’ї декларанта) 
перебуває у спільній (частковій або сумісній) власності із декларантом  
або членом його сім’ї й вже задекларований як такий.

Приклад. Декларант користується автомобілем, який належить йому та 
його брату як спільна власність. При цьому для цілей декларування брат 
не вважається членом сім’ї, адже не проживає разом з декларантом та  
не веде спільний побут. 

У цій ситуації декларант має вказати цей автомобіль у відповідному 
розділі декларації, а також вказати брата співвласника. Тобто  це майно не 
зазначається як об’єкт, власником якого є третя особа, але декларант може 
прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти щодо нього  дії, тотожні за змістом здійсненню права розпоряджатися 
ним.

2) вартість об’єкта менша за поріг декларування, встановлений у пп. 3, 7, 8  
ч. 1 ст. 46 Закону для відповідних типів майна.

Приклад. Декларант протягом 2020 року постійно користується годинником, 
який коштує 150 000 грн. Годинник відповідно до правовстановлюючих 
документів і договорів формально належить тітці декларанта, але фактично 
його власником є декларант. При цьому для цілей декларування тітка  
не вважається членом сім’ї, адже не проживає разом з декларантом та не 
веде з ним спільний побут. 

У цій ситуації декларант не вказує цей годинник у розділі 5  
«Цінне рухоме майно» декларації, оскільки його вартість не перевищує 
поріг декларування вказаного розділу. При цьому, якби годинник 
коштував 220 000 грн (поріг для декларування за 2020 рік становить  
210 200 грн), його потрібно було б декларувати. 

Як зазначити відомості у декларації? 

Якщо декларант/член його сім’ї є «бенефіціарним власником» майна,  
у відповідному розділі форми декларації (наприклад, «Об’єкти нерухомості») 
у блоці полів «Права на цей об’єкт» зазначається інформація про особу, яка 
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є власником такого майна (обрати варіант «Власність» у полі «Тип права» 
і вказати інформацію про члена сім’ї або про третю особу – власника).

Також слід зазначити, що декларант/член сім’ї є «бенефіціарним власником» 
такого майна. Для цього необхідно обрати варіант «Право власності 
третьої особи, але наявні ознаки відповідно до частини 3 статті 46  
ЗУ  «Про запобігання корупції» у полі «Тип права» і вказати, кого це  
стосується – декларанта або члена сім’ї.

Особливості декларування відомостей в окремих розділах 

Однією з особливостей декларування є зазначення відомостей щодо роботи 
та посади такого декларанта.

Це стосується випадків, коли і основне місце роботи особи,  і робота (посада) 
за сумісництвом декларанта пов’язані з виконанням функцій держави  
або місцевого самоврядування. 

Ось, що слід робити в таких випадках: 

у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» декларації у полях, 
які стосуються місця роботи та займаної посади, зазначається посада, 
віднесена до посад службових осіб, які займають відповідальне та 
особливо відповідальне становище, або посад, пов’язаних з високим 
рівнем корупційних ризиків;

у розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування» декларації 
зазначаються відомості про іншу роботу чи посаду, яку виконує (займає) 
декларант на підставі трудового договору (контракту), крім основної 
роботи. Тому в цьому розділі зазначається лише посада чи робота, яка 
виконувалася у звітному періоді на підставі трудового договору (контракту) 
за сумісництвом до основної.
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3. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Що є суттєвою зміною в майновому стані?

отримання доходу придбання майна здійснення видатку

Особливості подання повідомлення про суттєві зміни 
у майновому стані

Суттєва зміна має перевищувати 50 прожиткових мінімумів.  
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається, якщо така 
зміна перевищила 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  
на 01 січня звітного року.  У 2021 році це 113 500 гривень

Строки подання: 10 календарних днів. У разі суттєвої зміни у майновому 
стані декларант у 10-денний строк з моменту отримання доходу, 
придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це  
Національне агентство, заповнивши відповідну форму у Реєстрі.

Форма повідомлення: електронна. Повідомлення про суттєві зміни  
в майновому стані декларанта подаються винятково в електронній формі, 
їхня паперова копія не подається.

Виправлення: не подаються. Законом не передбачена можливість  
подавати виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані 
декларанта до Реєстру.

Зміни у членів сім’ї декларанта: не подаються.  Інформація про суттєву зміну 
в майновому стані (отримання доходу, придбання майна або здійснення 
видатку) члена сім’ї декларанта не повідомляється.

Подають: 

службові особи, що займають 
відповідальне та особливо 
відповідальне становище, особи, 
які займають посади, пов’язані 
з високим рівнем корупційних 
ризиків.

Не подають: 

всі інші декларанти.
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Всі зміни в майновому стані мають бути задекларовані.  Інформацію, 
зазначену в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані декларанта, 
необхідно відобразити у декларації за відповідний звітний період.

Одноразовий дохід/видаток. При повідомленні про суттєві зміни  
в майновому стані розуміється «одноразовий» дохід/видаток, при цьому 
йдеться саме про «нарахований» дохід, тобто такий, що включає податки  
та збори.

У разі здійснення видатку на суму, яка перевищує встановлений поріг, 
внаслідок якого набуто право на майно, вартість якого теж перевищує 
поріг, подається одне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. 
У відповідних розділах такого повідомлення зазначається як видаток, так  
і придбане майно.




