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22 березня 2021 року                  Хмельницький    №72/03-ОД 

 

 

 

Про затвердження Порядку  

проведення кампанії з електронного  

декларування в Відділенні 

 

 

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), 

Типового положення  про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 17.03.2020 року №102-20, з метою організації, здійснення 

заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом, а також визначення 

організаційних питань проведення кампанії з  електронного декларування в Відділенні,   

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок проведення кампанії з електронного декларування в Південно-

Західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України 

(додається). 

2. Наказ довести до відома службовців Відділення. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Голова відділення        Олег ФЕДОРЧУК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ голови Відділення  

від 22.03.2021 р. №72/03-ОД 

 

Порядок  
проведення кампанії з електронного декларування в Південно-Західному міжобласному 

територіальному відділенні Антимонопольного комітету України 

 

 

1. Цей Порядок  визначає організаційні питання проведення кампанії з електронного 

декларування в Південно-Західному міжобласному територіальному відділенні 

Антимонопольного комітету України (далі – Відділення). 

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Відділення (далі – 

уповноважена особа) під час проведення кампанії з електронного декларування в 

Відділенні керується Законом України «Про запобігання корупції», Типовим положенням  

про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення 

корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 

17.03.2020 року №102-20, Порядком перевірки факту подання суб’єктами декларування 

декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій, затверджених Рішенням Національного агентства 

з питань запобігання корупції від 06.09.2016  №19. 

3. Уповноважена особа доводить до відома суб’єктів декларування оновлені 

роз’яснення, матеріали, сервіси та інструменти  щодо заповнення е-декларацій, а саме: 

- матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на веб-сайті Національного 

агентства; 

- роз’яснення Національного агентства щодо е-декларування із можливістю пошуку 

по тексту; 

- онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-декларування»; 

- ресурси сторінки Офісу розбудови доброчесності, де можна дізнатися як правильно 

заповнювати е-декларації й отримати відповіді на запитання «що, де, коли і як?; 

- ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесності; 

- ресурси сторінки Facebook Національного агентства; 

- ресурси сторінки Telegram каналу Національного агентства; 

- дані контакт-центру для допомоги декларантам: +38 (044) 200-06-94 та електронної 

скриньки для вирішення технічних питань. 

4. Уповноважена особа повідомляє про обов’язок подання е-декларацій суб’єктам 

декларування, які: 

- перебувають у соціальній відпустці; 

- звільнилися протягом звітного періоду. 

5. Уповноважена особа проводить навчання (тренінги) з питань е-декларування для 

суб’єктів декларування. 

6. Уповноважена особа організовує надання консультативної допомоги із заповнення 

декларацій суб’єктами декларування. 

7. Уповноважена особа доводить до відома суб’єктів декларування положення 

законодавства щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог фінансового 

контролю за умисне неподання суб’єктом декларування е-декларації та за несвоєчасне 

подання без поважних причин декларації. 

8. Уповноважена особа інформує суб’єктів декларування про те, що встановлення 

факту неподання чи несвоєчасного  подання е-декларації має наслідком внесення за 

рішенням суду суб’єкта декларування до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


9. Після завершення кампанії декларування відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 13-1 Закону 

уповноважена особа зобов’язана здійснити перевірку факту подання суб’єктами 

декларування е-декларацій та повідомити Національне агентство про випадки неподання чи 

несвоєчасного  подання е-декларацій у строки, передбачені законодавством. 

10. Перевірка факту подання декларацій здійснюється уповноваженою особою шляхом 

пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

 

 

 

 

 

Уповноважена особа  

з питань запобігання та виявлення корупції    Тетяна ЛОГІНОВА 

  

 


	Н А К А З

