ДЕКЛАРАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 20 ……… рік

Розділ І. Загальні відомості
В пункті 1 декларації зазначається прізвище, імя, по батькові,
1. реєстраційний номер картки платника податків/ (або) серія та номер
паспорта громадянина України – декларанта.
У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по
батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у
дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має
про це відмітку у паспорті громадянина України, - у декларації
зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.
2. Місце
проживання:
В пункті 2 зазначаються поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта,
Вказані відомості зазначаються на кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса
житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті
громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом
на дату заповнення декларації.
3. Поса
да:
Зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує
декларант.
Члени сім’ї декларанта:
4.
Зазначаються відомості відповідно до абзацу дев'ятого (насправді
– 8, оскільки ст. 1 Закону має лише 8 абзаців), частини першої статті 1
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно
проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та

обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі.
Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер облікової
картки платника податків/
серія
та номер паспорта громадянина
України

Якщо
декларант
через свої релігійні
переконання
відмовився
від
прийняття
реєстраційного
номера
облікової
картки
платника
податків
та
повідомив про це
відповідний
орган
державної податкової
служби і має про це
відмітку у паспорті
громадянина України,
у
декларації
зазначаються серія
та номер паспорта
громадянина
України.
Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта громадянина України, що
зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об'єкта, що
зазначаються у позиції 2, є інформацією з обмеженим доступом і не
підлягають оприлюдненню.
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелік доходів
декларанта

5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.
ч.:
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди,
нараховані (виплачені) декларанту відповідно
до умов трудового або цивільно-правового
договору (крім виплат, зазначених у позиціях
7, 8)

членів сім’ї

7. дохід від викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із
спорту
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8. авторська винагорода, інші доходи від
реалізації майнових прав інтелектуальної
власності
дивіденди, проценти
9.
матеріальна допомога
1
0.
дарунки, призи, виграші
1
1.
допомога по безробіттю
1
2.
аліменти
1
3.
спадщина
1
4.
страхові виплати, страхові відшкодування,
1 викупні суми та пенсійні виплати, що
5.
сплачені декларанту за договором
страхування, недержавного пенсійного
забезпечення та пенсійного вкладу
дохід від відчуження рухомого та нерухомого
1 майна
6.
дохід від провадження підприємницької та
1 незалежної професійної діяльності
7.
дохід від відчуження цінних паперів та
1 корпоративних прав
8.
1 дохід від передачі в оренду (строкове
9. володіння та/або користування) майна
2 інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–
0. 19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни

Розмір доходу

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

У цьому полі
зазначаються
відомості за
офіційним
курсом гривні
до відповідної
іноземної
валюти,
установленим
Національним
банком
України на
день
проведення
фінансової
операції.

2
1.

Відомості
щодо
фінансових сум
заокруглюютьс
я до гривні.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї
декларанта
Розмір доходу
Назва країни
в іноземній валюті

2
2.

перерахованого у гривні

У цьому полі
зазначаються
відомості за
офіційним
курсом гривні
до відповідної
іноземної
валюти,
установленим
Національним
банком
України на
день
проведення
фінансової
операції.

Відомості
щодо
фінансових сум
заокруглюютьс
я до гривні.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиціях 23 28,є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві
користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання
такого майна або на користування ним
Перелік об’єктів

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна
площа
(кв. м)

Сума витрат (грн) на
придбання
у
власність

оренду
чи
на інше
право
користув
ання

2 Земельні
3. ділянки

2 Житлові
4. будинки
2 Квартири
5.

Відомості про
витрати
(вклад/внесок)
надаються лише
у випадку, якщо
разова витрата
(вклад/внесок) на
придбання у
власність/оренду
чи на інше право
користування
нерухомості або
автотранспорту
по кожній із
зазначених
позицій у
звітному році
дорівнює або
перевищує 150
тис. грн.

2 Садовий
6. (дачний)
будинок
2 Гаражі
7.
2 Інше
8. нерухоме
майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві
користування
членів сім’ї декларанта
Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у
позиціях 29 - 34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають
оприлюдненню.
Перелік об’єктів

2
9.
3
0.
3
1.
3
2.

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

Земельні
ділянки
Житлові
будинки
Квартири

Садовий
(дачний)
будинок
3 Гаражі
3.
3 Інше нерухоме
4. майно
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому
праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання
(користування)
Відомості щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у
позиціях 29 - 34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають
оприлюдненню.
Відомості про витрати (вклад/внесок) надаються лише у випадку,
якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи
на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із
зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. грн.
Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на

інше право користування" упозиціях 35-39 заповнюється, якщо разова
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році
дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
Сума витрат (грн) на
Перелік
трансп

Марка/модель

(об’єм

циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна,

Рік випуску

кВт, довжина, см)

ортних

придбання
у

засобів

оренду
чи
на

власність

інше
право
користув
ання

3 Автомоб
5. ілі
легкові
3 Автомоб
6. ілі
вантажн
і
(спеціал
ьні)
3 Водні
7. засоби
3 Повітря
8. ні судна
3 Інші
9. засоби

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на
іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Сума витрат (грн) на

Марка/модель
Перелік
транспортни
х засобів

(об’єм циліндрів двигуна, куб.
см,

потужність
двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску
придбання
у
власність

оренду
чи
на інше
право
користув
ання

4 Автомоб
0. ілі
легкові
4 Автомоб
1. ілі
вантажн
і

4
2.
4
3.

(спеціал
ьні)
Водні
засоби
Повітря
ні судна

4 Інші
4. засоби
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у
власності
декларанта, та витрати декларанта на придбання
таких активів (грн)
У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 - 50 зазначаються
відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,
установленим Національним банком України на день проведення
фінансової операції.
Поле "усього" у позиціях 46, 48, 50 заповнюється, якщо разова
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році
дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
Перелік

Усього

у тому числі за
кордоном

4 Сума коштів на рахунках у банках та
5. інших фінансових установах, у т. ч.:
4 вкладених у звітному році
6.
4 Номінальна вартість цінних паперів,
7. у т. ч.:
4 придбаних у звітному році
8.
4 Розмір внесків до статутного
9. (складеного) капіталу товариства,
підприємства, організації, у т. ч.:
5 внесених у звітному році
0.

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у
власності
членів сім’ї декларанта (грн)
У полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 51 - 53 зазначаються
відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,
установленим Національним банком України на день проведення
фінансової операції.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
Перелік

Усього

у тому числі за
кордоном

5 Сума коштів на рахунках у банках та
1. інших фінансових установах
5 Номінальна вартість цінних паперів
2.
5 Розмір внесків до статутного
3. (складеного) капіталу товариства,
підприємства, організації
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
У полі "у тому числі за кордоном"у позиціях 54 - 59 зазначаються
відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,
установленим Національним банком України на день проведення
фінансової операції.
Поле "усього"у позиціях 56 та 59 заповнюється, якщо разова
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році
дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за
кордоном

5 Добровільне страхування
4.
5 Недержавне пенсійне забезпечення
5.
5 Утримання зазначеного у розділах ІІІ–
6. V майна

5 Погашення основної суми позики
7. (кредиту)
5 Погашення суми процентів за
8. позикою (кредитом)
5 Інші не зазначені у розділах ІІІ–V
9. витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
У полі "у тому числі за кордоном"у позиціях 60 - 64 зазначаються
відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти,
установленим Національним банком України на день проведення
фінансової операції.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
Перелік фінансових зобов’язань

Усього

у тому числі за
кордоном

6 Добровільне страхування
0.
6 Недержавне пенсійне забезпечення
1.
6 Утримання зазначеного у розділах ІІІ–
2. V майна
6 Погашення основної суми позики
3. (кредиту)
6 Погашення суми процентів за
4. позикою (кредитом)

Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом
декларанта та зазначенням дати її заповнення.

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей
„
(підпис)

”

20

р.

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у
пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами,
зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в
абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат
(вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.
2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне
читання внесених відомостей.
3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище,
ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це
відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у
паспорті громадянина України, – у декларації зазначаються серія та номер
паспорта громадянина України.
4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням
адреси житла на кінець звітного року.
У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла)
зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина
України  декларанта,  зазначається також назва станом на дату заповнення
декларації.
5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку
претендує декларант.
6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу дев’ятого
частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції".
7. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначаються у позиціях 2
та 23–34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню.
8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться
прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21–22 і полі "у тому числі
за кордоном" у позиціях 45–64 зазначаються відомості за офіційним курсом
гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком
України на день проведення фінансової операції.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше
право користування" у позиціях 23–28, 35–39 і поле "усього" у
позиціях
46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або
перевищує
150 тис. гривень.
12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується
підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.
13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.

Перелік питань
щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру

1. Чи відносяться новорічні подарунки до Розділу ІІ п. 11?
Відповідь: Відповідно до абз.1 п.2 ст.20 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» кошти
загальнообов'язкового державного соціального страхування , спрямовуються на
придбання дитячих новорічних подарунків. Тому доцільно вносити новорічні
подарунки до розділу II п.15, так як їх придбання здійснено за рахунок коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Куди вказувати суми:
-пенсії;
-стипендії;
-компенсації на догляд за інвалідом 1 групи.
Відповідь:
Суми пенсій та компенсації на догляд за інвалідом 1 групи слід вносити
в пункт 15 розділу II Декларації «Страхову виплати, страхові відшкодування,
викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором
страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу»
Сума стипендії - в п.20 «Інші види доходів (не зазначені у позиціях 619)».

4. Автомобіль придбано в 2011 році. Чи входить в вартість
автомобіля сума, сплачена за оформлення транспортного засобу?
Відповідь: Ні.

5. Якщо сума депозиту в 2011 році не перевищувала 150 тис. грн., чи
потрібно вказувати її та чи потрібно вказувати розмір дивідендів з цієї
суми?
Відповідь: Відповідно до інструкції, затвердженої наказом
Національного банку України від 20.08.1999 N 418, депозит (вклад) - гроші або
інші кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній
валюті, передані власником (фізичною або юридичною особою) або третьою
особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на
встановлених договором умовах, з обов'язковим поверненням вкладнику.
Відповідно до п.11 примітки до додатку до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" дані про суму депозиту у звітному році не
заповнюються якщо сума не перевищувала 150 тис грн.
А дивіденди слід вносити до декларації Розділ 2 п.9 (Дивіденди,
проценти).

6. Чи потрібно вказувати суму, сплачену за комунальні послуги, і в
якому пункті?
Відповідь: Законом України «Про житлово-комунальні послуги»
визначено, що комунальні послуги - результат господарської діяльності,
спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у
забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та
електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у
порядку, встановленому законодавством, а тому дані про суму, сплачену за
комунальні послуги, необхідно включати до розділу VI пункту 56 «Утримання
зазначеного у розділі III –V майна». Заповнюється за умови, якщо разова
витрата (вклад/внесок) у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис.
гривень.

7. Чи потрібно вказувати суму по страхуванню автотранспорту,
житлового приміщення, життя?
Відповідь: Так, до пункту 54 розділу VI Декларації «Добровільне
страхування», оскільки вказані види страхування відносяться до добровільного
страхування (Закон України «Про страхування» Добровільне страхування - це
страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і
страховиком.
Видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;
2) страхування від нещасних випадків;
3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
5) страхування залізничного транспорту;
6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
7) страхування повітряного транспорту;
8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших
видів водного транспорту);
9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 цієї
статті);
12) страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);
14) страхування відповідальності
(включаючи відповідальність перевізника);

власників

водного

транспорту

15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж
передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті);
16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту);
17) страхування інвестицій;
18) страхування фінансових ризиків;
19) страхування судових витрат;
20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
21) страхування медичних витрат;

22) інші види добровільного страхування.)

8. Я маю земельну ділянку та земельний пай, отримані у спадщину
після смерті мого батька. Земельна ділянка знаходиться на стадії
приватизації, на приватизацію земельного паю документів не подавала,
державних актів не маю, яким чином мені вказувати ці відомості в
декларації?
Відповідь: До декларації вносяться відомості про місцезнаходження та
розмір земельлної ділянки, що вказані в документах, які посвідчують право
власності або користування ними.

9. Хто відноситься до членів сім'ї декларанта (ті, які мешкають в
одній квартирі і пов’язані спільним побутом, чи ті які там зареєстровані)?
Відповідь: Відповідно до абз.8 ч.1 ст.1 Розділу 1 Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції" члени сім'ї - особи, які перебувають у
шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи,
які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у
шлюбі.
Відповідно до ч.2 ст.3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов'язки.

10. Як визначити номінальну вартість цінних паперів?
Відповідь: Номінальна вартість цінних паперів - вартість, зафіксована
на бланку цінного папера.

11. Чи потрібно декларувати суму, сплачену за дитячий садок,
музичну школу?
Відповідь: Розділом VI не передбачено внесення до Декларація
зазначених сум витрат.

12. Кредитні картки, як їх відображати в декларації?

Відповідь: Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним
договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується
надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах,
встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються
положення параграфа 1 цієї глави (Позика), якщо інше не встановлено цим
параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Так положеннями, що
регулюють надання позики, визначено, що договір позики є укладеним з
моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Тому до Декларації мають вноситися суми погашення отриманих
(взятих) коштів (не сума кредитного ліміту) та суму погашення процентів за
кредитом.
13. У розділі І пункті 2 вказувати місце реєстрації чи фактичне місце
проживання?
Відповідь:Відповідно до абз. 5 ст.3 Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» місце проживання адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає
строком понад шість місяців на рік.
Реєстрація може не відповідати фактичному місцю проживанню особи,
тому вказувати необхідно фактичне місце проживання.
14. Чи входять до членів сім'ї декларанта сім'я одруженої доньки
декларанта, яка проживає разом із сім'єю декларанта, враховуючи, що
чоловік доньки:
проживає разом з нами, а зареєстрований за іншою адресою;
проживає і зареєстрований за іншою адресою, але шлюб між ними
не розірвано.
мати чоловіка зареєстрована за адресою декларанта, проживає за
іншою адресою?
Відповідь: До членів сім’ї декларанта (яких слід вказувати) входять
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі.
Тому чоловіка доньки, який проживає разом, а зареєстрований за іншою
адресою необхідно зазначати в декларації. Осіб, що фактично не проживають
разом в декларації вказувати не слід.

15. Чи може декларант надавати паспортні дані членів сім'ї,
враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних»?
Відповідь: Відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних», персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Так п.6
ст.6 не допускає обробку даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.
Так як за відомостями які слід декларантам вносити, до декларації,
можна ідентифікувати особу, а відповідні особи ( члени сім’ї ) не перебувають
в трудових відносинах із роботодавцем декларанта, то відповідно до ст.11
вищезгаданого Закону необхідно брати згоду* (*згода суб'єкта персональних
даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення
фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних
відповідно до сформульованої мети їх обробки ст.2 Закону України «Про
захист персональних даних» )/

16. Які дарунки, від кого і на яку суму слід вказувати в декларації?
Відповідь: Всі дарунки, незалежно від дарувальника та суми.

17. Спадщину вказувати яку давно маєш, чи ту, яку отримав у
звітному періоді?
Відповідь: В позиції 14 Декларації, спадщина вказується як окремий вид
доходу, одержаного в звітному періоді.

18. Чи вказувати майно, що перебуває у власності в зв’язку із
спадщиною, якщо в спадщину вступили декілька років тому (земельні
ділянки, житлові будинки)?
Відповідь: Наявне майно, відомості про яке вимагаються в декларації,
вказується незалежновід того, набуте воно як спадщина чи в якийсь інший
спосіб.

19. Яким чином вказувати місцезнаходження земельної ділянки,
садового будинку, гаража?
Відповідь: Вказувати фактичне місцезнаходження (визначається на
підставі документу, що посвідчує право власності або користування об’єктом).

20. Як визначити
приватизований?

площу

садового

будинку,

якщо

він

не

Відповідь: Ймовірно, в запитанні поняття «неприватизований» є
тотожним «самовільно збудований». Самовільною забудовою вважається
жилий будинок, інша будівля або споруда, або інше нерухоме майно,
створене на земельній ділянці, яка не була відведена для такої мети, або
яка була зведена без отримання необхідного для цього дозволу, або з
порушенням спеціальних встановлених для будівництва правил.
Особа, яка здійснила самовільну забудову, права власності нанеї
НЕ НАБУВАЄ.
Суди вирішуючи спори щодо самовільно збудованого
нерухомості, виходять з того, що це будівельні матеріали.

об’єкта

Якщо садовий будинок перебуває в оренді чи на іншому праві
користуванні (належним чином оформлений) то витрати на користування ним
слід зазначати в розділі III, за умови, що вони дорівнюють чи перевищують 150
тис.грн. у звітному році.

21. Чи вказувати вклади у банках померлих батьків декларанта і
членів сім'ї, які увійшли до спадщини?
Відповідь: Вказувати у розділі II пункт 14 «спадщина» у разі прийняття
спадщини.

22. Якщо квартира була приватизована на декількох осіб, то
вказувати загальну площу всієї квартири, чи частину площі, яка кожній
особі належить по приватизації?
Відповідь: Передача займаних квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах здійснюється в приватну
(спільну сумісну, спільну часткову) власність. Записи в декларацію
здійснюються на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Площа будинків (квартир) зазначається на підставі даних бюро технічної
інвентаризації. Якщо громадянину на правах власності належить лише частина
житлової площі, то в декларації враховується лише належна йому частина.

23. Якщо член сім'ї зареєстрований, але фактично проживає в іншій
країні, чи включати його в декларацію?
Відповідь: Ні.

24. Розділ V пункт 51, в яких випадках зазначати суму коштів на
рахунках у банках членів сім'ї?
Відповідь: За наявності такого вкладу вказувати.

24. Чи необхідно розмежовувати суму позики та суми процентів за
позикою?
Відповідь: Так.

25. Якщо 2012 році оформили кредит, де в декларації його
відображати?
Відповідь: До Декларації мають вноситися витрати по погашенню
основної суми кредиту та суму погашення процентів за кредитом (п.57 та 58
декларації).

26. Члени сім’ї: хто зареєстрований чи хто фактично мешкає?
Відповідь: Відповідь на питання №8.

27. Куди писати відрядження – чи всі інші доходи плюсувати.
Відповідь: Добові і інші виплати, пов’язаних з відрядженням, не є
доходом, а тому до декларації не заносяться.

ВИТЯГИ З НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у
порядку, встановленому законом.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про
себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої
інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди,
завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої
недостовірної інформації.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і
неупередженості правосуддя.

ЗАКОН УКРАЇНИ
“ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ”;

Стаття 12. Фінансовий контроль
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої
статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем
роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього
Закону.
Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи
(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю
та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність,
перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за
звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік із зазначених
причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію
до розірвання трудового договору.
2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України,
Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра

України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного
Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів
вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його
заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати,
Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівників інших органів
державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади
(комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників,
підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом
опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
3. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті "а"
пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, валютного рахунка в установі
банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити
про це орган державної податкової служби за місцем проживання із
зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
4. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених
у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру,
та відомостей, передбачених частиною третьою цієї статті, затверджується
Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог, встановлених законом.
5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та
підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення
або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

ОСОБИ, ЩО ПОДАЮЬ ДЕКЛАРАЦІЮ,

(зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»):
Пункт 1 ст. 4:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник
та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України,
віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх
заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України,
Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів військових формувань;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени,
дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі
секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні
засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної
кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи
начальницького складу податкової міліції;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України,
дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;
Пункт підпункт «а» пункту 2 ст. 4:
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1
частини першої.

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю
Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України
"Про засади запобігання і протидії корупції", тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 – 425 грн).

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Стаття 6. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна
інформація.
Стаття 7. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім
бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до
конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього
Закону.
Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією,
можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до
інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.
6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені
у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про
засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених у пункті 7
примітки додатка до цього Закону.
{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012}

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ІНФОРМАЦІЮ”

Стаття 11. Інформація про фізичну особу
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована.
2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу
належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні
переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація,
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів
владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за
бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації,
регулюються законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ”

Стаття 13. Фінансовий контроль

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає
за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи,витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за
місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового

характеру

за

минулий

рік.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру подається за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ),
{ Стаття 13 в редакції Законів N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010, N 4661-VI ( 4661-17 ) від 24.04.2012, N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }

