
 

Положення про порядок 

проведення контролю за поданням декларації посадових осіб, щодо 

яких відповідно до ч. 5 ст. 45 Закону України 

«Про запобігання корупції» закріплено обов'язок щорічно подавати 

декларацію (осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування) 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення контролю за поданням 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, відповідно до Наказу НАЗК від 15.04.2020 року «Про затвердження 

Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування», (далі - Наказ), Закону України 

«Про запобігання корупції" (далі - Закон) у Відокремленому підрозділі Національного 

університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут». 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

2.1. декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана 

відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону; 

2.2. достовірність задекларованих відомостей - відсутність розбіжностей між 

відомостями, зазначеними у декларації, та відомостями, що містяться у 

правовстановлюючих документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-

телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи 

місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших 

джерелах інформації та були отримані Національним агентством під час проведення 

контролю та повної перевірки декларації, а також точність відображеної в декларації оцінки 

задекларованих активів; 

2.3. точність оцінки задекларованих активів - відповідність зазначеної  в  декларації 

вартості об'єктів декларування відомостям про ринкову вартість (ціну) таких або аналогічних 

об'єктів декларування на дату їх набуття, що отримані Національним агентством у 

встановленому законодавством порядку; 

2.4. уповноважена особа - Уповноважена особа з питань запобігання  та  виявлення 



корупції ВП НУБіП України «БАТІ» (далі - інститут). 

2.5. інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих 

відповідно до нього інших нормативно-правових актах. 

3. Національне агентство проводить контроль та повну перевірку декларацій через 

уповноважених осіб відповідно до Наказу НАЗК. 

4. Уповноважена особа: 

4.1. проводить роз'яснення щодо необхідності своєчасного, правильного 

заповнення декларацій працівниками інституту; 

4.2. перевіряє своєчасність подання декларацій; 

4.3. проводить консультації, надає роз'яснення щодо порядку заповнення 

декларацій, в разі необхідності звертається за роз'ясненнями до уповноваженого підрозділу 

з питань запобігання корупції НУБіП України, ін. вищестоящих організацій та безпосередньо 

до НАЗК; 

4.4. надає роз'яснення щодо інформації, яка оприлюднюється у засобах масової 

інформації, у мережі Інтернет, інших джерелах інформації; 

4.5. розміщує посилання на веб-сайті ВП НУБіП України «БАТІ» (інституту) ; 

4.6. інформує про зміни у законодавстві щодо вимог  фінансового  контролю  осіб,  які 

зобов’язані подавати декларацію; 

4.7. отримує актуальну інформацію про працівників для здійснення обліку суб'єктів 

декларування; 

5. Уповноважена особа має право вживати таких заходів для забезпечення вимог 

фінансового контролю: 

1) розміщувати на офіційному веб-сайті інституту посилання на нормативну базу 

на роз'яснення НАЗК; 

2) розробляти методичні матеріали  щодо вимог фінансового  контролю та 

ознайомлювати з ними працівників; 

З) проводити навчання працівників з дотримання вимог фінансового контролю; 

4) надавати консультативну допомогу в заповненні декларацій, вести облік такої 

діяльності ; 

5) ін. види заходів відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. У разі отримання інформації (повідомлення) про факт неподання або несвоєчасного 

подання декларації суб'єктом декларування або самостійного виявлення такої інформації 

(відсутність даних у реєстрі) Уповноважена особа з'ясовує причини неподання декларації і 

повідомляє про вказані факти НАЗК (повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, 

затвердженого рішенням Національного агентства від 06 вересня 2016 року № 19 , 



зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609). 

7. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться 

автоматично НАЗК засобами програмного забезпечення Реєстру під час заповнення та 

подання такої декларації та з урахуванням технічних вимог до полів зазначеної форми 

декларації. 

8. Логічний та арифметичний контроль проводиться безпосередньо НАЗК після 

подання декларації автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення 

інформаційнотелекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного 

контролю декларацій (далі - ІТС ЛАК) відповідно до Наказу НАЗК. 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання  

та виявлення корупції

 

 

Юрисконсульт 


