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Ще 30 жовтня сплив термін подання електронних декларацій. Проте українці 

досі не побачили покарання посадовців, які невчасно прозвітували про свої 

статки. Причина в тому, що документ, яким регулюється процес перевірки 

декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції, досі не 

зареєстрований в Міністерстві юстиції. 

Transparency International Україна закликає Міністерство юстиції провести 

державну реєстрацію Порядку проведення контролю та повної перевірки 

декларацій, затвердженого НАЗК 11 листопада. Без цього Агенство не може 

перевіряти декларації та карати порушників. 

Також ТІ Україна закликає органи держави, місцевого самоврядування та 

відповідних юридичних осіб публічного права якнайшвидше перевірити, чи 

своєчасно їх теперішні та колишні працівники подали електронні декларації. 

Законодавство зобов’язує їх це зробити. Якщо було виявлено невчасне подання 

– треба повідомити про це в Національне агентство з питань запобігання 

корупції. 

Кожен українець також може повідомляти в НАЗК про декларантів, які 

невчасно прозвітувалися про свої статки. "Якщо ви прочитали в медіа про те, 

що чиновник досі не подав декларацію чи зробив це пізніше, ніж вимагалося, 

чи знайшли цю інформацію в Реєстрі декларацій – сміливо пишіть до НАЗК", - 

радить старший аналітик ТІ Україна Олександр Калітенко. 

Що станеться після того, якщо НАЗК отримає повідомлення про те, що 

чиновник подав декларацію невчасно чи не подав узагалі? Якщо після 

перевірки Агентство підтвердить такий випадок, то воно повідомить про це 
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керівництво чиновника, а також Національну поліцію, прокуратуру, або 

Національне антикорупційне бюро, залежно від підслідності цих органів. 

Якщо декларація не подана, НАЗК має письмово повідомити чиновника про це, 

і йому дається 10 днів на те, щоб усе ж таки її подати. Якщо він не звітує про 

свої статки знову, з'являються підстави для притягнення до кримінальної 

відповідальності за ст. 366-1 Кримінального Кодексу (максимальна санкція - до 

2 років позбавлення волі, обов'язкове додаткове покарання – позбавлення права 

обіймати певні посади на строк до трьох років). 

Якщо декларація подана невчасно, то чиновник має пояснити НАЗК причини 

цього. Якщо поважних серед них немає (а їх перелік законодавчо не 

визначений), то Агентство складає протокол та передає його до суду. 

Чиновнику загрожує штраф від 850 до 1700 грн. 

"Ми сподіваємося, що Мін’юст не буде затягувати з реєстрацією Порядку 

перевірки декларацій. Переконливо закликаємо міністерство дозволити НАЗК 

виконувати свої функції, а НАЗК – якнайшвидше почати перевірку 

своєчасності подання декларацій після юстування Порядку", – каже Олександр 

Калітенко. 
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