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ПАМ’ЯТКА 

для посадових осіб - суб’єктів декларування, які звільняються  

з Національного агентства з акредитації України 

 

І. Перед звільненням  

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону суб'єкт декларування, який припиняє 

діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, повинен подати декларацію.  

Під припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, мають на увазі наступне:  

а) фактичне звільнення; б) перехід на посаду, яка не підпадає під дію 

пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, тобто не 

потребує подання декларації.  

Суб'єкт декларування не пізніше двадцяти робочих днів з дня 

припинення такої діяльності заповнює і подає декларацію, що охоплює період, 

який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом 

декларування.  

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були 

подані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Наприклад: 

якщо особа звільняється 22.07.2021, то їй необхідно подати декларацію перед 

звільненням за період з 01 січня по 22 липня, не пізніше 20 робочих днів з дня 

припинення - 22.07.2021. Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим 

чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній 

рік (наприклад, 15 січня 2022 року), то йому рекомендується подавати щорічну 

декларацію за попередній рік (2021 рік) та окрему декларацію (тип декларації 

«перед звільненням») за період, який не був охоплений раніше поданими 

деклараціями, тобто з 1 січня 2022 року до 14 січня 2022 року включно. Це 

зумовлено тим, що за різний звітний період (наприклад, 2021 та 2022 роки) 

застосовуються різні розміри прожиткового мінімуму. Дана рекомендація 

зазначена в питані 3 Роз’яснення Національного агентства з питань 

запобігання корупції  від 13.02.2020 року № 1 «Щодо застосування окремих 

положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів 

фінансового контролю».  

 

ІІ. Після звільнення  

Відповідно до ч.2 ст.45 Закону декларація суб’єкта декларування, який 

припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного 

за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація 
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охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує 

року, в якому подається декларація. Наприклад: якщо особа звільнилась або 

перейшла на посаду, що не потребує подання декларації, в 2021 році, то їй 

необхідно подати декларацію (тип «після звільнення») в 2022 році з 01 січня 

до 01 квітня за звітний рік – 2021 рік.  

 

 

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:  

 

_________ (дата) _____________ (підпис) ________________ (ПІБ працівника) 
 


