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Н А К А З 
 

«16» лютого 2017р.                    № 103 
 

Про подання декларацій осіб,  

уповноважених на виконання  

функцій держави або місцевого  

самоврядування за 2016 рік    

 

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої та пункту 3 статті 3 

Закону «Про запобігання корупції» (далі - Закон) суб’єктами декларування, на яких 

поширюється дія цього Закону є посадові особи юридичних осіб публічного права. 

Відповідно до частини першої статті 45 Закону, враховуючи частину п’яту 

статті 45 Закону до таких осіб відносяться керівники вищих навчальних закладів та 

їх заступники (далі - суб’єкти декларування), які зобов’язані щорічно до 1 квітня 

подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за 

минулий рік за формою (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16) що 

визначається «Порядком формування, ведення та оприлюднення (надання) 

інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (далі – Порядок), 

затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

10.06.2016 № 3.  

 Суб’єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог: 

1) щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 1 січня до 

00 годин 00 хвилин 1 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація 

охоплює звітний рік (з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому 

подається декларація та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;  

2) декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, подається 

не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося 

з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з 

дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке 

припинення; 

3) декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність, подається 

до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було 

припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 

31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить 

інформацію станом на 31 грудня звітного року; 
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4) декларація суб'єкта декларування, який є особою, що претендує на 

зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

Закону, подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація 

охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в 

якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не 

передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного 

року. 

         Суб’єкти декларування подають документи особисто (щодо себе і членів своєї 

сім’ї) через мережу Інтернет (https://portal.nazk.gov.ua/login) з використанням 

особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного 

цифрового підпису (далі – ЄЦП).   

  Якщо суб’єкт декларування вже має сертифікат ЕЦП як посадова особа 

університету (для підписання фінансових документів, доступу до державних 

реєстрів) – вона може використовувати його для підписання декларації на сайті 

НАЗК і не потребує окремого ключа. 

Якщо суб’єкт декларування не має сертифікату ЕЦП, їй необхідно такий 

сертифікат отримати в центрах сертифікації ЕЦП ( https://portal.nazk.gov.ua/login).  

 Відповідно до ч.2 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» 

юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами 

декларування, які в них працюють, відповідно до цього Закону декларацій та 

повідомляти НАЗК про випадки порушень. 

         Враховуючи викладене, на виконання ст. 45 Закону України «Про запобігання 

корупції», листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2017р. №1/9-43, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Проректорам Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – 

Університет): 

 1.1. отримати сертифікат ЕЦП та подати декларацію за 2016 рік (період з 01 

січня до 31 грудня включно), згідно зазначеного цим наказом Порядку, шляхом 

заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного 

державного реєстру декларацій  - до 00 годин 00 хвилин 1 квітня 2017 року; 

1.2. повідомити про подання декларації уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції (Овсяннікова Т.В.). 

2.  Суб’єктам декларування, які припиняють діяльність, подати декларацію не 

пізніше дня такого припинення.  

3. Попередити проректорів Університету, що вони несуть персональну 

відповідальність за несвоєчасне подання або неподання декларацій до 

Національного агентства з питань запобігання корупції,  та згідно ст.172-6 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

https://portal.nazk.gov.ua/login
https://portal.nazk.gov.ua/login


3 

 

         4.  Центру автоматизації управління університетом (Лещук С.В.) забезпечити 

розміщення форми Декларації, зазначених нормативно-правових актів та цього 

наказу на веб-сайті Університету в розділі Антикорупційні заходи. 

5. Канцелярії (Гаврилюк Л.А.) ознайомити з наказом проректорів 

Університету. 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

         В.о. ректора                                                                                    Д.Г. Лук’яненко  

 

 

 
Проект наказу вносить:                                 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

                                             

                                     Т.В.Овсяннікова                            

 

  

 

 

 

 

 

   


