
Порівняльна таблиця 

щодо змін до форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

(для деклараційної кампанії 2022 року) 
 

 
 

№ 

розділу 

Фома декларації, 

затверджена рішення НАЗК від 10.06.2021 № 3 

(втрата чинності 01.12.2021) 

Форма декларації, 

затверджена наказом НАЗК від 23.07.2021 № 449/21 

(набрання чинності 01.12.2021) 

1 Тип декларації та звітний період: 
- щорічна (охоплює попередній рік); 

- перед звільненням (охоплює період, який не був охоплений 

раніше поданими деклараціями); 

- після звільнення (охоплює попередній рік); 

- кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює 

попередній рік). 

 

 

 

Декларація перед звільненням подавалась не пізніше 20 

робочих днів з дня припинення діяльності. 

Вид декларації та звітний період 
- щорічна: 

ѵ я продовжую виконувати функції держави або органу 

місцевого самоврядування; 

ѵ я припинив(ла) виконувати функції держави або органу 
місцевого самоврядування (після звільнення); 

- при звільненні (охоплює період, який не був охоплений раніше 

поданими деклараціями); 

- кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (за минулий рік). 

 
 

Декларація при звільненні (була «перед звільненням») – 

декларація, яка подається не пізніше 30 календарних днів з дня 

припинення діяльності 

2.1 Інформація про суб’єкта декларування 
… 

 

Зареєстроване місце проживання 
– збігається з місцем фактичного проживання 

Інформація про суб’єкта декларування 
… 

 

Зареєстроване місце проживання 
Якщо зареєстроване та місце фактичного проживання суб’єкта 

декларування на кінець звітного періоду збігаються, після 

заповнення відомостей про зареєстроване місце проживання 

необхідно обрати позначку «збігається з місцем фактичного 

проживання». 



  

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку 
 

суб’єкту декларування Національним агентством може бути  

надсилано кореспонденцію  

– це адреса місця фактичного проживання у разі,   якщо   вказана   адреса   є   адресою   місця   фактичного 
 проживання. Відомості зазначаються станом на кінець звітного 

 періоду. 

– це адреса для листування у разі, якщо вказана адреса є адресою для листування з НАЗК, 
 при цьому не є адресою місця фактичного проживання. 

 Відомості зазначаються станом на дату подання декларації. 

 
… 

 Для ідентифікації за межами України: 
 - Ім’я (відповідно до документа, що посвідчує особу); 
 - По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за 
 наявності); 
 - Країна, в якій видано документ, що посвідчує особу; 
 - Тип документа, що посвідчує особу; 
 - Реквізити документа, що посвідчує особу; 

 - Ідентифікаційний номер (за наявності). 

Місце роботи Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце 

майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і 
 посаду, у зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію (або 
 посада, на яку претендуєте як кандидат) 
 … 
 - Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
 осіб - підприємців та громадських формувань місця роботи або 
 проходження служби (або місця майбутньої роботи чи 
 проходження служби для кандидатів); 

 … 



2.2 Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування 
… 

- Прізвище, ім’я, по батькові для ідентифікації за межами 

України, документ, що посвідчує особу; 

10 Нематеріальні активи Нематеріальні активи 
… 

Криптовалюта: 

- Вид та загальна інформація про об’єкт; 

- Дата набуття; 

- Кількість; 

- Вартість, грн. 

- Інформація про постачальника послуг, пов’язаних із обігом 

криптовалюти; 
- Інформація щодо особи, якій належить об’єкт. 

11. Доходи, у тому числі подарунки Доходи, у тому числі подарунки 
 

Відомості про доходи зазначаються незалежно від їх 

розміру, крім подарунка, відомості про який зазначаються лише у 

разі, якщо його вартість перевищує 5 ПМ, а для подарунків у 

вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, 

отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, 

перевищує 5 ПМ. 

Доходи одного виду, отримані від одного джерела упродовж 

звітного періоду, вказуються однією сумою. Доходи різних видів, 

отримані від одного джерела, вказуються окремо. 

Розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням 

нарахованих податків і зборів. 

12.1 Банківські та інші фінансові установи, у яких 

відкрито рахунки  суб’єкта декларування  або членів 

його сім’ї 

Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у 

яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті 

рахунки або зберігаються кошти, інше майно 

16 Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх 

органах 

Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи 

наглядових органів об’єднань, організацій, членство в таких 

об’єднаннях (організаціях) 



17.  У всіх полях, які містять відомості про вартість, потрібно буде 

обов’язково обрати додаткову позначку «це вартість на дату 

набуття права» або «це вартість за останньою грошовою 

оцінкою» (це зробить зрозумілим, чому вартість одного об’єкта 

може змінюватись щороку і це не помилка і не злий умисел 

декларанта). 
 

Щодо інших розділів декларації, зміни не вносилися 

 
 

Уповноважений з антикорупційної діяльності Сергій Кизименко 


