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ВСТУП 
 

«Корупція існує в усіх країнах. Можна згадати останні скандали з 
посадовцями Німеччини і «Північним потоком – 2». Зараз набирає 
обертів скандал з Трампом, коли він зловживаючи своєю владою 
намагався зірвати результатів виборів. 

Корупція є навіть в таких країнах як Сінгапур (яку називають 
прикладом боротьби з корупцією). Але є одне але – масштаби цих 
проявів. Наскільки корупція є системною, поширеною і який її вплив 
на країну. 

Складно уявити собі німецького муніципального посадовця, який 
вимагає від компанії відкат за погодження оренди земельної ділянки. 
Або американського суддю, який закопує хабар в банці у себе на 
ранчо і потім нелегально перетинає кордон з Мексикою, тікаючи від 
ФБР. 

Для України це, на жаль, реальність. 
Проблема не в тому, що в Україні якась аномальна корупція. 

Проблема в тому, що через слабкі інституції і відсутність правосуддя 
як такого, корупція розповсюдилася у всі сфери держави». 

Наведені вище рядки є цитатою (https://nashigroshi.org. Війна і 
корупція. Володимир Даценко. 07.04.2022). Таким чином, 
запобігання корупції у ЗСУ навіть під час війни є темою актуальною. 

З одного боку, пов’язувати здобутки ЗСУ з питанням корупції 
якось трохи некоректно і неетично. Будемо відвертими, велика 
частина того, що зробили ЗСУ, зробили не завдяки, а всупереч 
всьому. Те, що ми не програли війну – результат неймовірного 
масового героїзму тисяч українців, які щодня ризикують своїм життя. 

З іншого боку, ніде правди діти – прояви корупції є, тому 
запобігання цим проявам ніхто не відміняв навіть під час дії воєнного 
стану. 

Треба розуміти, що корупція в українській оборонці безперечно 
має свої запобіжники. У воюючій країні з обмеженими ресурсами 
неможливо красти абсолютно все. Це відразу стане відомо. Це вам не 
Держрезерв, де миші з’їдають по мільйону тон зерна на день. 

Тому корупція в нашій оборонці зводилася до лобізму окремих 
виробників і постачальників. Вигадуванню всіляких схем проведення 
формальних тендерів. І створення передумов закупівлі чогось значно 
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дорожче, ніж це можна купити. І це все покривалося здебільшого на 
рівні Міноборони і Військових представництв. 

Це не той рівень корупції, який може зробити військо 
небоєздатним. Але він все одно негативно впливає на якість техніки і 
оснащення. Врешті – на кількість всього, що є у ЗСУ. Бо за ті ж гроші 
можна було б купити іще щось. Тому фраза «якби в Україні був такий 
рівень корупції – країна б не вистояла у війні» – красива і романтична, 
але на жаль не до кінця правдива. 

Саме запобігання проявам корупції у ЗСУ (взагалі у секторі 
оборони країни) та особливості цього процесу під час дії воєнного 
стану є предметом розгляду цього збірника. Розраховано на широкий 
загал зацікавлених читачів. 
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СПЕКУЛЯЦІЯ НА ТЕМУ КОРУПЦІЇ 
 
Що б в цій збірці більш не повертатися питань різноманітних 

спекуляцій щодо корупції як такої в Україні, звернемось знову до 
пана В. Даценка, якого вже цитували. Він з цього приводу висловив 
цікаву думку.  

Насправді навколо корупції в Україні повно спекуляцій, особливо 
активно просуває цей наратив Росія. Також цим активно займалось, а 
може й нині займається оточення колишнього Президента США 
Трампа. Не так давно нардеп Андрій Деркач і адвокат Трампа Руді 
Джуліані створювали разом проект «Друзі України СТОП корупція». 
Зараз Деркач оголошений державним зрадником і агентом кремля, а 
Джуліані проходить по справі «спроби державного перевороту в 
США 6 січня 2021 року». 

Проте все рівно спекуляції на темі української корупції на 
стихають. Тобто це використовується, як психологічна зброя і за 
принципом взяти найслабше місце свого ворога і бити в нього. 

У своєї статті В. Даценко відмічає таке: «Також на Заході дуже 
поширена ідея про те, що Україною керують олігархи. Насправді це 
не так. В Україні є змінність влади і політики не можуть не 
рахуватись з народом. Більше того, в Україні політично освічене і 
проактивне суспільство (чого немає в більшості країн ЄС). 

Жоден український олігарх і не мріяв про таку владу, яку 
приміром мав Берлусконі в Італії. Ну і я не знаю чим американський 
FoxNews відрізняється від каналів олігархів в Україні. 

В Україні можливо найбільш публічна корупція в світі. В ситуації, 
коли з одного боку ми маємо активне, освічене суспільство, а з 
іншого – непрацюючі правоохоронні і судові інституції, виходить 
так, що частину функцій цих інституцій бере на себе громадянське 
суспільство, яке намагається через суспільний розголос протидіяти 
корупції. І будемо чесними, лише суспільний розголос у нас поки що 
дійсно працює. Шанси на покарання злочинця прямопропорційно 
залежать від того, на скільки про нього обізнаний народ і на скільки 
це популярна тема. 

Ця ситуація не типова на Заході, і там не завжди її розуміють. Для 
них держава – це віддзеркалення суспільства, і не може бути так, що 
в одній країні може бути розвинене і демократичне суспільство і 
нерозвинені корумповані державні інституції. Але насправді може». 
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За словами автора Військовий аналітик Том Купер одного разу 
присвятив питанню української корупції окремий допис, що не 
властиво військовим аналітикам. Він написав так: 

«Велика частина ЄС була переконана в тому, що Україна є 
надзвичайно корумпованою, і її вважали чимось на зразок «якоїсь 
дивної країни, десь на Сході» — головним чином тому, що до 24 
лютого навряд чи хтось із тих, хто приймає рішення, десь між 
Лісабон, Гельсінкі та Нікосія знали про Україну щось більше, крім 
«корупції»… і також це є елемент сорому — за десятиліття такої ж 
недалекоглядної, але глибоко корумпованої зовнішньої політики 
умиротворення диктаторів…». 

Так, що спекуляції дійсно були і будуть. Саме тому не варто 
давати приводів для таких спекуляцій. 

На кінці своєї статті В. Даценко пише: «В підсумку треба також 
погодитись, що в окремих сферах українська корупція не є на стільки 
впливовою, як про це говорять наші вороги і союзники. Вона майже 
не впливає на виборчий процес в Україні і відповідність 
демократичним принципам. Вона не впливає надто сильно на 
обороноздатність країни. І сподіваюсь, після втечі окремих 
високопосадовців СБУ і правоохоронних органів, не впливатиме на 
державну безпеку. Вона зникає в сфері адміністративних послуг, де 
держава впроваджує онлайн рішення. 

Але корупція все ще має визначальний вплив на правосуддя, 
роботу правоохоронних інституцій, розпорядження державним 
майном, управління державними компаніями, державне регулювання 
і т.п. 

Україна завдяки мужності і відвазі своїх найкращих синів 
безперечно отримає від світу великий кредит довіри. Але не хочеться 
щоб цей кредит довіри змарнували політики, використовуючи 
красиві, романтичні, але хибні лозунги». 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У 
СФЕРІ ОБОРОНИ КРАЇНИ 

 
До початку російської агресії у лютому 2022 року Міністерство 

оборони України ставило перед собою кілька основних напрямів у 
процесі запобігання корупції, серед яких можна виокремити таке: 

1) упорядкування та оптимізація управління землями оборони та 
об’єктами нерухомості; 

2) проведення моніторингу об’єктів будівництва та реалізація 
нових механізмів забезпечення службово-посадовим та постійним 
житлом військовослужбовців; 

3) ініціювання змін до системи оборонних закупівель, розширення 
конкуренції та впровадження механізмів персональної 
відповідальності за ефективне використання оборонних ресурсів; 

4) реформування системи управління майном та активами 
державних підприємств, необхідних для сектора оборони держави; 

5) запровадження логістичної інформаційної системи, зокрема 
автоматизованої системи контролю пального, речового та 
продовольчого забезпечення; 

6) використання автоматизованого рейтингу військовослужбовців 
у сфері кадрового менеджменту ЗСУ; 

7) створення системи роботи з викривачами, що забезпечить 
умови для залучення до антикорупційної діяльності широкого кола 
небайдужих військовослужбовців, гарантуючи при цьому їх захист. 

Таким чином було окреслено коло нагальних питань, де 
корупційні ризики дійсно негативно впливають на обороноздатність 
країни. Ці ризики тім більші під час воєнного стану і саме це 
відмічали Міністр оборони О. Резніков і Головнокомандувач ЗСУ В. 
Залужний. 

Перш за все це стосується вчинення корупційних дій з боку 
посадових осіб ЗСУ та Міноборони в частині закупівель, 
комплектування і соціальної підтримки, забезпечення житлом, 
харчуванням тощо. 

«Толерантність до корупції – виключно нульова, і цю ж політику 
ми разом впроваджуємо з Головнокомандувачем Збройних Сил 
України Валерієм Залужним. Вже визначені першочергові 
пріоритетні напрямки. І мова йде не тільки про людський фактор, де 
у разі виявлення порушень будуть вжиті рішучі заходи. Мова також 
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про окремі процедури, які мають бути удосконалені. Восьмий рік ми 
живемо у стані війни з Росією, і спроможна армія – запорука нашої 
перемоги. Будь-яка інша позиція це, як мінімум, дії, які можна 
оцінити як загрозу національній безпеці України!», – наголосив 
Олексій Резніков. 

Міністр оборони додав, що задля визначення інших потенційно 
небезпечних корупційних сфер та напрацювання рекомендацій щодо 
унеможливлення корупційних дій, до консультацій буде залучене 
широке експертне коло, в тому числі – міжнародні партнери. 

«Це неприйнятно для воюючої держави, для держави, яка восьмий 
рік поспіль у 21-му сторіччі боронить свою незалежність та стримує 
збройну агресію Росії на східному кордоні Європи, лишатися однією 
із країн, яка має високі корупційні ризики у секторі оборони за всіма 
показниками: від політичного й фінансового до кадрового та 
закупівельного», – зазначив Олексій Резніков. 

Позицію Міністра підтримав Головнокомандувач ЗС України 
Валерій Залужний. 

«Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю її жодних 
проявів у Збройних Силах України. Нульова толерантність до 
корупції – це непохитна вимога до всіх посадовців, в першу чергу – 
до посадових осіб ЗСУ та Міноборони», – підкреслив 
Головнокомандувач ЗСУ. 

Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) презентувала 
цьогорічний рейтинг країн світу відповідно до глобального Індексу 
доброчесності в оборонному врядуванні, який підготувала програма 
«Оборона та Безпека» міжнародної організації з боротьби з 
корупцією Transparency International. В цьому рейтингу Україна 
потрапила до групи країн із оцінкою «D». Це вказує на наявність 
високих ризиків з корупції. Ми отримали 41 бал зі 100 можливих, а 
філософія індексу така: чим нижчий бал – тим більше корупції. 

Спеціальний радник з питань оборони Великої Британії Мартін 
Моллой звернув увагу на важливість Індексу доброчесності у сфері 
оборони. Велика Британія підтримувала створення Індексу, адже 
концепція прозорості та боротьби з корупцією в секторі оборони 
лежить в основі належного врядування. 

Вона закладає основу для військового професіоналізму, 
доброчесності та військових спроможностей. Велика Британія надає 
також підтримку внутрішньому аудиту МО України та розбудові 
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Наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання 
корупції при Національному університеті оборони України. Адже 
боротьба з корупцією вимагає професійного персоналу та 
обладнання, а також громадського контролю. Необхідно, щоб усі 
заздрили професіоналізму та моральності військовослужбовців ЗС 
України. 

Індекс доброчесності в оборонному врядуванні – це оцінка 
ефективності контролю за корупційними ризиками в секторі безпеки 
та оборони. Transparency International його вимірює кожні 5 років. 
Оцінка країн відбувається за 5 параметрами:  

політичний; 
закупівельний;  
кадровий;  
фінансовий;  
військові операції. 
Лідери Індексу доброчесності в оборонному врядуванні: Нова 

Зеландія, Бельгія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Швейцарія, 
Тайвань та Велика Британія визнані країнами з найнижчим рівнем 
корупційних ризиків.  

Україна, на жаль, залишилася на тому ж місці, де вона була у 2015 
році – у групі «D», хоча наша ціль була перейти у групу «С» (на 
сходинку вище). Україна має такий самий бал, як Угорщина (41). 
Росія за рейтингом нижча від нас (має 36 балів) так само, як Чилі, 
Аргентина, Албанія. Водночас Сербія, Вірменія, Португалія, Греція 
перебувають в одній групі з нами, однак мають вищі результати 
оцінювання. 

Серед найбільш вразливіших ризиків для України визначено – 
закупівельний, фінансовий та «військові операції». Щодо останнього, 
то він цілком закономірний, адже на Сході країни триває військовий 
конфлікт. Закупівельний та фінансовий ризики відзначені через те, 
що не працюють нові процедури оборонних закупівель. Найнижчий 
рівень у політичного ризику, адже наша держава створила відповідну 
інституційну систему та визначила антикорупційну політику 
пріоритетом. 

Виконавча директорка НАКО Олена Трегуб зауважила на тому, 
що можна зробити в Україні вже сьогодні, аби піднятися у рейтингу 
Індексу доброчесності. Зокрема, вона наголосила на важливості 
відновлення Центральної закупівельної організації Міноборони, без 
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якої неможливе досягнення професіоналізації закупівель, на 
необхідності запуску електронного реєстру виконавців державного 
оборонного замовлення, а також зменшенні секретності в секторі 
безпеки і оборони загалом та в оборонних закупівлях зокрема. Було 
зазначено, що новий Закон України «Про оборонні закупівлі» не 
вирішує цю проблему – потрібно ухвалити законопроєкт про безпеку 
класифікованої інформації, який нині перебуває на розгляді у 
профільному Комітеті парламенту. 

За підсумками презентації Індексу доброчесності в оборонному 
врядуванні відбулася дискусія, в якій взяли участь представники 
Міноборони, Нацагентства з питань запобігання корупції та 
громадських експертних організацій. 

У Міноборони триває послідовна робота щодо досягнення 
відкритості і прозорості в частині основних показників оборонного 
бюджету, планів закупівель, подолання надмірного засекречування. 
Зокрема на виконання Закону України «Про оборонні закупівлі» 
підготовлено зміни до Положення про Міністерство оборони в 
частині надання повноважень на виконання функцій 
Уповноваженого органу з державного гарантування якості, головного 
органу у сфері здійснення оборонних закупівель та державного 
замовника. З метою запобігання втрат земель і фондів та ефективного 
прийняття управлінських рішень у Міноборони створюється 
відповідна геоінформаційна система. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІН В 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ КАМПАНІЇ ДЕЛАРУВАННЯ  
У 2022 РОЦІ 

 
Міністерство оборони України оприлюднило інформацію щодо 

особливості застосування змін у антикорупційне законодавство під 
час проведення кампанії декларування у 2022 році. 

Порядок подання декларації 
Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом 

декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми 
після автентифікації у власному персональному електронному 
кабінеті у Реєстрі. 

Декларація подається незалежно від того, перебуває суб’єкт 
декларування в Україні чи за її межами. 

Паперова копія декларації до Національного агентства не 
подається. 

Суб’єкти декларування подають декларації з додержанням 
таких вимог: 

1) щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до 
частини першої статті 45 Закону (щороку), абзацу другого частини 
другої статті 45 Закону (після припинення діяльності (після 
звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 
хвилин 01 квітня. 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. 

Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної 
декларації. 

Суб’єкт декларування, поновлений на роботі за рішенням суду 
після завершення періоду декларування, до 01 квітня року, 
наступного за роком, у якому відбулося поновлення, подає щорічну 
декларацію за рік, у якому відбулось поновлення. Якщо така особа 
поновлена на роботі до завершення періоду декларування, щорічна 
декларація подається за минулий рік. Щорічна декларація за час 
вимушеного прогулу не подається. 

Якщо особа, яка припинила здійснення діяльності, до завершення 
визначеного Законом строку подання щорічної декларації знов 
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починає здійснення діяльності, вона подає щорічну декларацію як 
особа, яка продовжує здійснювати діяльність. Щорічна декларація 
(після звільнення) у такому випадку не подається; 

2) декларація при звільненні – декларація, яка подається 
відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону – не 
пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності. 

Така декларація подається за період, який не був охоплений 
деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить 
інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній 
день здійснення діяльності. 

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що 
були подані до Реєстру відповідно до Закону, крім декларації 
кандидата на посаду. 

Декларація при звільненні не подається у таких випадках: 
особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, 

продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді; 
особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 

календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала 
здійснення діяльності. 

Втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін 
до закону або статусу юридичної особи публічного права не 
вважається припиненням діяльності та не зобов’язує особу подавати 
декларацію будь-якого виду; 

3) декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається 
відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону. Така 
декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня 
включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття 
посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить 
інформацію станом на 31 грудня звітного року. 

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або 
обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено 
законом. 

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, 
декларація кандидата на посаду за цей період не подається. 

3. Суб’єкт декларування до початку заповнення декларації 
повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком шляхом 
проставлення відповідної відмітки. 
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4. Після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб’єкту 
декларування надається можливість перевірити повноту та 
достовірність зазначеної ним інформації. 

Перед підписанням декларації суб’єкт декларування підтверджує 
повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з 
попередженням про настання відповідальності за подання 
недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної 
відмітки. 

5. Суб’єкт декларування підписує декларацію шляхом накладання 
на неї особистого кваліфікованого електронного підпису або 
удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог 
законодавства. 

6. Подання декларації до Реєстру підтверджується шляхом 
надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його 
електронної пошти, зазначену в персональному електронному 
кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб’єкта 
декларування. 

7. Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати 
виправлену декларацію, але не більше трьох разів упродовж семи 
днів після дня подання первинної декларації, шляхом створення та 
подання виправленої декларації до Реєстру. 

Після завершення такого строку, у разі притягнення до 
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в 
разі виявлення у ній недостовірних відомостей за результатами 
повної перевірки, суб’єкт декларування подає відповідну декларацію 
з достовірними відомостями в електронному вигляді шляхом 
створення та подання виправленої декларації до Реєстру. 

У разі виявлення у декларації недостовірних відомостей за 
результатами повної перевірки такої декларації уповноважена особа 
Національного агентства відкриває доступ у Реєстрі для подання 
виправленої декларації, про що повідомляє суб’єкта декларування, та 
встановлює строк для подання декларації з достовірними 
відомостями. 

Паперова копія виправленої декларації до Національного 
агентства не подається. 

Інші особливості визначені у наказі НАЗК від 23.07.2021 
№ 449/21, яким затверджене форму декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
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Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Порядок інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому 
стані суб’єктів декларування 

Процедура інформування Національного агентства з питань 
запобігання корупції (далі – Національне агентство) про суттєві зміни 
у майновому стані суб’єкта декларування, передбачена частиною 
четвертою статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» 
(далі – Закон). 

Інформування про суттєві зміни у майновому стані здійснюється 
суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають 
відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до 
Закону, а також суб’єктами декларування, які займають посади, 
пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків (далі – суб’єкт 
декларування). Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві 
зміни в майновому стані не подають. 

Довідково. Частиною другою статті 5 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» встановлено, що до вищого 
офіцерського складу належать: бригадний генерал; генерал-майор; 
генерал-лейтенант; генерал; комодор; контр-адмірал; віце-адмірал; 
адмірал. 

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а 
саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на 
суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб на 01 січня року, у якому виник обов’язок щодо 
подання повідомлення, суб’єкт декларування у десятиденний строк з 
моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку 
зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. 

Інформування Національного агентства про суттєві зміни у 
майновому стані суб’єкт декларування здійснює особисто шляхом 
заповнення відповідної електронної форми повідомлення про суттєві 
зміни у майновому стані суб’єкта декларування (далі – повідомлення) 
(додаток) після автентифікації у персональному електронному 
кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (далі – Реєстр). 

Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт 
декларування в Україні чи за її межами. 
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Суб’єкт декларування до початку заповнення повідомлення 
повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком. Обробка 
персональних даних у Реєстрі здійснюється з дотриманням вимог 
Закону України «Про захист персональних даних». 

Суб’єкту декларування надається можливість перевірити повноту 
та правильність зазначеної ним інформації після заповнення 
відповідних розділів повідомлення. 

Перед підписанням повідомлення суб’єкт декларування 
підтверджує повноту та правильність внесених до повідомлення 
даних шляхом проставлення відповідної відмітки. 

Суб’єкт декларування підписує повідомлення шляхом накладання 
на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або 
удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог 
законодавства. 

Подання повідомлення до Реєстру підтверджується шляхом 
надсилання інформації про подання повідомлення суб’єкту 
декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в 
персональному електронному кабінеті, та до персонального 
електронного кабінету суб’єкта декларування. 

Паперова копія повідомлення до Національного агентства не 
подається. Повідомлення включається до Реєстру та 
оприлюднюється у публічній частині Реєстру (без відображення 
інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства). 

Інформація, внесена до повідомлення, має бути також 
відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт 
декларування подає відповідно до Закону. 

Інформація про отримання доходу, придбання майна або 
здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не подається. 

Інші особливості визначені у наказі НАЗК від 23.07.2021 
№ 450/21, яким затверджений Порядок інформування Національного 
агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у 
майновому стані суб’єкта декларування. 

Порядок інформування НАЗК про відкриття валютного 
рахунку в установі банку-нерезидента 

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт 
декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство 
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у десятиденний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його 
сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли суб’єкту 
декларування стало відомо або повинно було стати відомо про 
відкриття зазначеного валютного рахунка членом сім’ї. 

Інформування Національного агентства про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента здійснюється особисто 
суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної 
форми повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або 
членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента 
(далі – повідомлення) (додаток) після автентифікації у 
персональному електронному кабінеті Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування (далі – Реєстр). 

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один 
день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, 
суб’єкт декларування подає одне повідомлення із зазначенням 
номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження установи 
банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті в один день як 
суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо валютні 
рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються 
окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи 
банку-нерезидента.  

Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий 
членом сім’ї суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в 
повідомленні надану йому членом сім’ї інформацію про такий 
валютний рахунок та установу банку нерезидента, а в разі відмови 
члена сім’ї надати всю чи частину інформації – усю відому суб’єкту 
декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу 
банку-нерезидента. Розділ 2 повідомлення «Інформація про члена 
сім’ї суб’єкта декларування, який відкрив валютний рахунок» 
заповнюється у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-
нерезидента членом сім’ї суб’єкта декларування. 

Повідомлення подається незалежно від того, перебуває суб’єкт 
декларування в Україні чи за її межами. 

Інші особливості визначені у у наказі НАЗК від 23.07.2021 
№ 451/21, яким затверджений Порядок інформування Національного 
агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЗК ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ЗАХОДІВ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ДІЇ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в 
умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення 

перевірок) 
  

07.03.2022 №4 
Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання 

корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції надає 
роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема, щодо 
застосування положень вищезазначеного Закону та прийнятих на 
його виконання нормативно-правових актів. 

Ці Роз’яснення надані з урахуванням положень Закону України 
від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 
війни». 

У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення: 
Закон – Закон України «Про запобігання корупції»; 
Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ – Закон України «Про 

захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у 
період дії воєнного стану або стану війни»; 

Порядок № 449/21 – Порядок заповнення та подання декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21; 

Порядок № 450/21 – Порядок інформування Національного 
агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у 
майновому стані суб’єкта декларування, затверджений наказом 
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Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 
№ 450/21; 

Порядок № 451/21 – Порядок інформування Національного 
агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений наказом 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 
№ 451/21; 

декларація щорічна (з будь-якою позначкою) – декларації осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (далі – декларація), які подаються відповідно до ч. 1 
та абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону; 

декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно 
до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону; 

декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається 
відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону; 

діяльність, яка передбачає обов’язок подання декларації, – 
діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, або інша діяльність, зазначена у п.п. «а» та «в» п. 2 
ч. 1 ст. 3 Закону, а також перебування на посадах, зазначених у п. 1, 
п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону; 

ПМ – прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб 
на 01 січня звітного року (визначається законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік); 

ЦК України – Цивільний кодекс України. 
  
1. У який строк подаються декларації у 2022 році? 
Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається 

відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або 
електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи 
скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку 
подати документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ). 

Початок перебігу строку починається з наступного дня після 
відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано 
його початок (ст. 253 ЦК України). 

Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число 
останнього місяця строку (ч. 3 ст. 254 ЦК України). 

Декларація щорічна (з будь-якою позначкою) за 2021 рік 
подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем 
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