НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ
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Реєстр е-декларацій чиновників, який
вестиме Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК) — це:

1. Відкритість
Це перша онлайн-база декларацій чиновників, що
буде відкрита для всіх громадян і де декларації
оприлюднюються автоматично.
Одразу ж після подання декларації її публічна частина
з'являється у відкритому доступі на сайті НАЗК, —
\л/\л/\л/.пагк.доу.иа

Вперше службовці будуть декларувати:
свої заощадження в готівці — від 60 900 грн* (50 МЗП)
коштовні речі — цінне рухоме майно — від 121800 грн (100 МЗП)
■ подарунки — від 6090 грн від одного джерела (5 МЗП)
■ незавершені об'єкти будівництва
юридичні особи, де чиновник чи члени
його сім'ї є бенефіціарними власниками
■ нематеріальні активи
роботу за сумісництвом
членство в ОГС та їхніх органах
майно, яке формально належить іншій особі, але контролюється
чиновником (лише для високопосадовців).
' Виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (МЗП) у 1218 грн для декларацій за 2015 рік.

Випробувати нову систему Ви можете
на тренувальному сайті:

ігу.сіесіагаііоп.огд.иа

За завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено
адміністративний штраф, і навіть кримінальну відповідальність:
■ недостовірні відомості про майно до 138 тис. грн
дисциплінарна відповідальність
■ недостовірні відомості про майно від 138 тис. грн
до 345 тис. грн — адміністративний штраф
17 тис. — 43 тис. грн
■ недостовірні відомості про майно більше
345 тис. грн — кримінальне покарання: від штрафу
43 тис. грн — 51 тис. грн до позбавлення волі
до 2 років
■ потрібно довести умисел декларанта.

Що змінюється?
За старим
законом 2011 року

За новим
законом 2014 року

Заповнюється від руки
й подається в паперовій
формі за місцем роботи

Заповнюється й подається
в електронній формі
через веб-сайт НАЗК

Перевірку декларацій
на достовірність відомостей
проводять податкові органи

Повну перевірку
декларацій проводить
НАЗК

*

Що потрібно
для подання
е-декларації?
Пройти електронну ідентифікацію за допомогою власного
електронного цифрового підпису (ЕЦП) або Вапкіб, одно
з банків, який підтримує відповідну функцію.
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Після цього суб'єкт декларування отримує доступ до свого
персонального «кабінету» в Реєстрі е-декларацій.

У «кабінеті» можна:
створювати чернетки декларацій, у тому числі
на підставі попередніх декларацій
■ переглядати раніше подані е-документи
■ отримувати чи надсилати повідомлення до НАЗК тощо.

Суб'єкт декларування може подати виправлену декларацію за
власною ініціативою, без звернення до НАЗК, лише один раз
упродовж 7 днів після подання декларації.

Громадські активісти
та журналісти зможуть
звірити задекларовані
відомості з інформацією
у відкритих реєстрах
■ Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
■ Державний земельний кадастр
■ Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
■ Єдиний державний реєстр МВС про володіння транспортними
засобами фізичною або юридичною особою

НАЗК проводить повну перевірку
декларації у таких випадках:
■ суб'єкт декларування займає відповідальне та особливо
відповідальне становище
■ суб'єкт декларування займає посаду з високим рівнем
корупційних ризиків
■ член сім'ї відмовив у наданні будь-якої інформації
■ розбіжності, виявлені моніторингом способу життя
■ зовнішні сигнали (повідомлення ЗМІ, скарги, інформація інших
державних органів тощо).
Контроль за своєчасністю подання декларацій здійснюють органи,
у яких працюють суб'єкти декларування. У разі виявлення порушень
вони повідомляють про це НАЗК.

Майно членів сім'ї
декларується лиш
у разі спільного
проживання:
■ дітей
батьків
■ інших родичів чи осіб.

Подружжя - виняток
Якщо шлюб не розірвано, майно має декларуватися
незалежно від спільного чи окремого проживання.
Якщо член сім'ї відмовився надати інформацію,
декларант мусить зазначити про це у формі. НАЗК
проводить повну перевірку такої декларації.

Публічно не оприлюднюються
такі дані з декларації:
■ податковий номер
■ серія та номер паспорта
Ш

дата народження

■ місце проживання/реєстрації

1 адреса об'єктів нерухомості

Дорожня карта
запровадження
е-декларування
в Україні

15.08
2016
Запуск системи
е-декларування
майна високопосадовців.

15.08.201613.10.2016

01.01.201701.04.2017

Період подання
електронних
декларацій за 2015 р.
високопосадовцями.

усі декларанти по
винні будуть подати
через електронну си
стему свої декларації
за 2016 рік.

Це близько 50 тисяч осіб, у тому числі:
— Президент України
— народні депутати України
— Прем'єр-міністр України, члени
Уряду, заступники міністрів
— судді
— прокурори
— слідчі
— державні службовці та посадові
особи місцевого самоврядування
1-3 категорій (категорій А -Б за новим
законом про держслужбу)
— керівники національних державних
органів, їхніх апаратів та структурних
підрозділів
— керівники деяких територіальних
державних органів.

Ця брошура створена в рамках Проекту «Прозорість і
доброчесність публічного сектору», який виконується
П рограмою розвитку О О Н в Україні та фінансується
М іністерством закордонних справ Данії.

і
Думки, висновки чи рекомендації належать авторам
брош ури і не обов'язково відображають погляди
Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку
Організації Об'єднаних Націй чи інших агенцій ОО Н.

мплгш.пагк.доу.иа
Контактна особа для ЗМІ:
Денис Самигін, експерт з комунікацій Проекту
«Прозорість та доброчесність публічного сектору»
Програми Розвитку ООН в Україні;
Тел.: +38 044 253 59 82 (556),

$атсіепу$<адтаі1.сот
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