
ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАРУВАННЯ 
ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ПОДАРУНКІВ ЗГІДНО ІЗ 
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

КЕРУЄМОСЬ

РОЗ'ЯСНЕННЯМ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ" СТОСОВНО ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, 
ЗАТВЕРДЖЕНЕ РІШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ 11 СЕРПНЯ 2016 РОКУ № 3 (ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)



ДОХОДАМИ ВВАЖАЄТЬСЯ: 

 заробітна плата (грошове забезпечення), отримана як   
за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; 

 гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими 
правочинами; 

 дохід від підприємницької або незалежної     
професійної діяльності; 

 дохід від надання майна в оренду (користування); 

 дивіденди; 

 проценти; 

 роялті; 

 страхові виплати; 

 виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у 
букмекерському парі, у парі тоталізатора; 

 призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу 
та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; 

 благодійна допомога; 

 пенсія; 

 спадщина; 

 доходи від відчуження цінних паперів чи    
корпоративних прав; 

 подарунки; 

 інші доходи. 



ДОХОДИ ДЕКЛАРУЮТЬСЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ РОЗМІРУ. 

ВИНЯТКОМ Є ДОХОДИ 
У ВИГЛЯДІ ПОДАРУНКІВ. 

ПОДАРУНОК 
У ФОРМІ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ 

ПОДАРУНОК 
У ФОРМІ, ІНШІЙ НІЖ 

ГРОШОВІ КОШТИ

ПОДАРУНКИ



ПОДАРУНОК повинен бути також відображений у відповідному розділі 
декларації:

"Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)",
"Цінне рухоме майно - транспортні засоби",
"Об'єкти нерухомості",
"Цінні папери",
"Грошові активи" тощо.



У цілях декларування відповідно до статті 46 Закону не вважаються
доходом кошти, що виплачуються роботодавцем суб'єкту
декларування (члену його сім'ї) для покриття витрат на
відрядження (в Україні чи за кордоном).

Так само не вважається отриманням доходу покриття третьою
особою (наприклад, міжнародною організацією, державними
органами іноземної держави тощо) витрат на участь суб'єкта
декларування (члена його сім'ї) у заході (семінар, конференція,
переговори тощо), що проводиться в іншому місті чи за кордоном
(наприклад, оплата витрат на подорож до місця проведення
заходу, проживання та харчування), за умови, що така поїздка
оформлена у вигляді відрядження суб'єкта декларування чи члена
його сім'ї.



ЧИ Є ДОХОДОМ, А ВІДПОВІДНО, ЧИ ПІДЛЯГАЮТЬ 

ДЕКЛАРУВАННЮ

ПРОЩЕНІ (АНУЛЬОВАНІ) БАНКОМ ЗА ЙОГО РІШЕННЯМ 

ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ ТА ПІДВИЩЕНІ 

ПРОЦЕНТИ, НАРАХОВАНІ У РАЗІ ПРОСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ? 



ПІД ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ РОЗУМІЮТЬСЯ: 
 готівкові кошти; 

 кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типу рахунків та дати їх відкриття); -
внески до кредитних спілок; 

 внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного 
інвестування (у декларації необхідно зазначити тип такої установи). Відповідно до Закону України 
"Про інститути спільного інвестування" такими інститутами є корпоративні та пайові фонди; 

 кошти, які суб'єкт декларування та члени його сім'ї позичили одне одному або які вони позичили 
третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб'єкт декларування або член його сім'ї є 
позикодавцем); 

 активи у дорогоцінних (банківських) металах, які зберігаються в банківській установі або в іншому 
місці; 

 інші активи (у декларації необхідно зазначити, які саме активи).



Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї
упродовж звітного періоду отримав грошові активи,
але станом на останній день звітного періоду вони в
нього відсутні, такі активи не відображаються в
розділі "Грошові активи", але відображаються в
розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

Крім того, видатки, вчинені у звітному періоді,
повинні бути відображені у розділі "Видатки та
правочини", якщо розмір видатку перевищує 50 ПМ.



ВИДАТКИ

У декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді,

на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право

власності, володіння чи користування на об'єкти декларування, зазначені у

пунктах 2 - 9 частини першої цієї статті.

При цьому встановлено поріг декларування для видатків - якщо окремий

видаток перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня

звітного року, то він повинен бути відображений у декларації.



ЗРОБЛЕНІ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ ВИДАТКИ НЕ СУМУЮТЬСЯ, У 

ДЕКЛАРАЦІЇ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЖНИЙ 

ОКРЕМИЙ ВИДАТОК, ЯКЩО ВІН ПЕРЕВИЩУЄ ЗАЗНАЧЕНУ МЕЖУ. 



ОДИН І ТОЙ ЖЕ ОБ'ЄКТ 

МОЖЕ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ДЕКЛАРАЦІЇ 

ДВА ЧИ БІЛЬШЕ РАЗІВ.



ДЯКУЮ  ЗА УВАГУ!

ІВАСИН ОЛЕКСАНДР
АДВОКАТ, ДОЦЕНТ, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА З ПИТАНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

+38067 447 64 70

ivasynalexander@gmail.com


