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З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у 

декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному 

періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського 

сейфу. 

  Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно 

від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у 

разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду 

або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу. 

 

Залежно від типу заповнюваної декларації термін користування або 

володіння об’єктами декларування розраховується по-різному. Так, при 

заповненні щорічної декларації, декларації кандидата на посаду та декларації 

після звільнення відомості про об’єкт декларування вказуються, якщо суб’єкт 

декларування, член його сім’ї володіли/користувалися таким об’єктом станом на 

31 грудня або упродовж не менше половини днів звітного періоду – від 1 січня 

до 31 грудня не менше, ніж 183 календарні дні сукупно. 

При поданні декларації особи, яка припиняє діяльність, пов’язану із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування – декларація перед 

звільненням – звітним періодом буде період від 1 січня до дати припинення 

діяльності. Тому відомості про об’єкт декларування у такій декларації 

вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї володіли або 

користувалися таким об’єктом упродовж не менше половини звітного періоду. 

Наприклад, звітний період особи, яка 1 травня припиняє діяльність, 

пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, буде 



становити від 1 січня до 1 травня – 121 день. Відомості про об’єкт декларування 

у такій декларації вказуються, якщо суб’єкт декларування, член його сім’ї 

володіли або користувалися таким об’єктом не менше, ніж 61 календарний день 

сукупно. 

 

Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї суб’єкта декларування від 

попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта 

декларування, не підлягають відображенню у декларації. 

Статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції» до членів сім’ї 

суб’єкта декларування віднесено неповнолітніх дітей самого суб’єкта 

декларування, навіть за умови окремого проживання. Тому декларуванню у 

розділі 2.2 «Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування» підлягають 

відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо 

ця дитина проживає в іншій сім’ї. 

 


