
ПАМ’ЯТКА 
щодо необхідності подачі щорічної декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік 
 

Шановний державний службовцю! 
 

 

 

 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві 

нагадує, що відповідно до п. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) державні 

службовці зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік, шляхом заповнення 

форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). 

 
Для успішної подачі декларації державному службовцю необхідно: 

перевірити електронний ключ (кваліфікований 

електронний підпис – далі КЕП) та у разі 

закінчення терміну дії оновити його за 

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

Відповідальне та особливо відповідальне 

становище, відповідно до статті 51
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 Закону 

займають державні службовці категорії «А» або  

«Б». (Категорія «В» ставить відповідь «Ні»). 

Зазначити інформацію про членів сім’ї (місце проживання, унікальний номер запису в Єдиному 

державному демографічному реєстрі (при наявності) та інше). 

 
У розділі 2.1. «Інформація про суб’єкта 

декларування» у пункті «Для ідентифікації за 

межами України» необхідно зазначити паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон (у разі 

наявності) та поставити відмітку про відсутність 

громадянства (підданства) іноземної держави. 

 

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» вказується місце 

реєстрації та місце фактичного проживання, а 

також земельна ділянка, на якій знаходиться 

житловий будинок (є винятки коли земельна ділянка 

не вказується). 

 

 
Перевірити інформацію у відкритих джерелах (або у власних правовстановлюючих документах, 

документах технічного характеру) щодо вартості будь-якого майна (якщо вартість такого майна 

вказана у вищевказаних документах, а ви зазначили «Не відомо» або «Не застосовується» у такому 

випадку НАЗК вважає це декларуванням недостовірних відомостей). 

 
У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта 

декларування або членів його сім'ї» необхідно задекларувати банківські або інші фінансові установи 

(у тому числі за кордоном), у яких у суб’єкта декларування або члена його сім’ї відкриті будь-які за 

типом рахунки, зберігаються кошти, інше майно; 
 

у декларації зазначаються відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування 

або члена його сім’ї: упродовж половини днів звітного періоду (протягом 183 днів), станом на 

останній день звітного періоду (31.12.2021), незалежно від наявності залишку коштів на них станом 

на останній день звітного періоду (31.12.2021). 

 
У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» зазначається нарахований дохід (з урахуванням 

податків і зборів). 
 

Отримати довідку про доходи можна онлайн за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/login                     

(при наявності КЕП), для цього необхідно виконати наступні дії: ЕК для громадян – створити 

(заповнити форму) – перевірити – зберегти – підписати – відправити. 

 
У розділі 12 «Грошові активи» зазначаються всі грошові активи, у тому числі безготівкові у разі 

перевищення 50 прожиткових мінімумів (у декларації за 2021 рік сума - 113 500 грн) на поточний рік 

(розмір активів рахується сукупно). 

Звертаємо увагу, що виправлену декларацію можна подати упродовж 7 днів після подання 

декларації, але не більше 3 разів (ч. 4 ст. 45 Закону), для цього необхідно натиснути на кнопку 

«Подати виправлену декларацію», яка є активною упродовж відповідного строку у персональному 

електронному кабінеті суб’єкта декларування у полі поданої декларації). 

 
За консультацією щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування  звертатись до управління з питань запобігання та 

виявлення корупції за тел. 454-7023 

 

Посадові особи Головного управління ДПС у м. Києві не належать до посад, пов'язаних з високим 

рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань 

запобігання корупції та до національних публічних діячів; 

 

https://portal.nazk.gov.ua/restore
https://cabinet.tax.gov.ua/login

