
ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАРУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Правовими підставами деклараційної кампанії в умовах воєнного стану є: 

– Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700- VII 

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

– Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та 

інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 

№ 2115-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text 

– роз’яснення НАЗК від 01.03.2022 № 3 щодо подання декларації 

«кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки 

https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-3-vid-01-03-2022-shhodo-

podannya-deklaratsiyi-kandydata-na-posadu-ta-provedennya-spetsialnoyi-perevirky/ 

– роз’яснення НАЗК від 07.03.2022 № 4 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) 

https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-

zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-

stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-

deklaratsiyi-p/ 

– лист НАЗК від 03.05.2022 № 22-03/11144-22 «Про особливості 

організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану» 

(вх. НАВС від 09.05.2022 № 361м). 

 

 

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДЕКЛАРАЦІЙ ПРАЦІВНИКАМИ НАВС 

 

– ЩОРІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЗА 2021 РІК. 

До введення воєнного стану щорічна декларація повинна бути подана до 

1 квітня 2022 року поліцейськими, які працювали в академії у 2021 році. 

Зараз щорічна декларація за 2021 рік подається протягом ТРЬОХ місяців 

з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни. 

 

– ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ (якщо звільнення відбулось під 

час дії воєнного стану).  
До введення воєнного стану декларація при звільненні повинна 

подаватися поліцейськими, які звільнилися одночасно з НАВС та Національної 

поліції, протягом 30 днів після припинення трудової діяльності в академії. 

Зараз декларація при звільненні подається протягом ТРЬОХ місяців  

з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-3-vid-01-03-2022-shhodo-podannya-deklaratsiyi-kandydata-na-posadu-ta-provedennya-spetsialnoyi-perevirky/
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-3-vid-01-03-2022-shhodo-podannya-deklaratsiyi-kandydata-na-posadu-ta-provedennya-spetsialnoyi-perevirky/
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/
https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/
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– ДЕКЛАРАЦІЇ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ. 

До введення воєнного стану декларація після звільнення для 

поліцейських, які звільнилися з НАВС та Національної поліції у 2021 році, 

повинна бути подана до 1 квітня 2022 року.  

Зараз декларація після звільнення подається протягом ТРЬОХ місяців  

з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни. 

Якщо звільнення відбулося під час дії воєнного стану у 2022 році, 

декларація після звільнення подається у період з 1 січня по 1 квітня 2023 року 

тобто у строк, визначений у ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», 

за умов, якщо у цей період не буде діяти воєнний стан.  

 

– ДЕКЛАРАЦІЇ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ (якщо призначення на 

посаду відбулось під час дії воєнного стану). 

До введення воєнного стану декларація кандидата на посаду подавалася 

курсантами НАВС за день до призначення на посаду в підрозділи чи 

територіальні органи Національної поліції України. 

Зараз декларація кандидата на посаду колишніми курсантами НАВС, які 

після закінчення навчання були відрядженні у підрозділи чи територіальні 

органи Національної поліції України, чи курсантами, які завершують навчання 

в академії, та будуть відрядженні у підрозділи чи територіальні органи 

Національної поліції України, подається протягом ТРЬОХ місяців з 00 годин 

00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану 

або стану війни; 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ 

ДЕКЛАРАНТОМ ЧИ ЧЛЕНОМ ЙОГО СІМ’Ї В УСТАНОВІ БАНКУ-

НЕРЕЗИДЕНТІ  

(якщо відкриття такого рахунку відбулося під час воєнного стану) 

 

До введення воєнного стану повідомлення про відкриття валютного 

рахунку поліцейським НАВС чи членом його сім’ї в установі банку-

нерезиденті подавалося протягом 10 днів з дня відкриття такого рахунку. 

Якщо відкриття валютного рахунку поліцейським НАВС чи членом його 

сім’ї в установі банку-нерезиденті відбулося під час воєнного стану 

повідомлення подається протягом ТРЬОХ місяців з 00 годин 00 хвилин дня, 

наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. 

Якщо поліцейський НАВС/член його сім’ї під час дії воєнного стану 

відкрив декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, 

суб’єкт декларування протягом трьох місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану або стану війни подає одне повідомлення про відкриття 

валютного рахунку із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і 

місцезнаходження установи банку-нерезидента. Якщо валютні рахунки відкриті 

в цей період як поліцейським НАВС, так і членом його сім’ї, або якщо валютні 
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рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі 

повідомлення про відкриття валютного рахунку стосовно кожної особи чи 

кожної установи банку-нерезидента. 

Якщо поліцейський НАВС чи член його сім’ї відкрив валютний рахунок 

вже після припинення чи касування воєнного стану, суб’єкт декларування 

подає повідомлення про такий випадок у строк, визначений у ст. 52 Закону 

України «Про запобігання корупції», тобто, протягом 10 днів. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ 

(якщо такі зміни відбулися під час воєнного стану) 

(стосується лише ректора Національної академії внутрішніх справ) 

 

До введення воєнного стану повідомлення про суттєві зміни майнового 

стану ректор НАВС повинен подати протягом 10 днів з дня отримання доходу, 

придбання майна або здійснення видатку на суму, що перевищує 50 

прожиткових мінімумів. 

Якщо суттєві зміни в майновому стані відбулися під час воєнного стану 

повідомлення про такі зміни ректор НАВС повинен подати протягом ТРЬОХ 

місяців з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни. 

Якщо у ректора НАВС відбулися суттєві зміни майнового стану вже після 

припинення чи касування воєнного стану, він подає повідомлення про такий 

випадок у строк, визначений у ст. 52 Закону України «Про запобігання 

корупції», тобто, протягом 10 днів з дня отримання доходу, придбання майна 

або здійснення видатку на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів. 

За кожним фактом отримання доходу, придбання майна або здійснення 

видатку на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, ректор НАВС подає 

окреме повідомлення про суттєві зміни майнового стану. 

 

СХЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ НАЗК В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

 

Щодо термінів подання 
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Щодо кількості повідомлень про відкриття валютних рахунків 

 
 

 

Щодо кількості повідомлень про суттєві зміни в майновому стані  
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ПОВІДОМЛЕННЯ НАЗК ПІСЛЯ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ, ЯКЩО 

ДЕКЛАРАНТ НЕ МАЄ ФІЗИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПОДАТИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

Особи, які не мають фізичної можливості протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ 

після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни подати 

документи у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, 

звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності за 

неподання чи несвоєчасне їх подання та подають їх протягом одного місяця з 

дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання. 

Тобто декларанти, які у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у 

бойових діях не мають фізичної можливості подати декларацію, повідомити 

про суттєві зміни майнового стану чи про відкриття валютного рахунку із 

зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження 

установи банку-нерезидента протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни, подають їх у період з 00 годин 00 

хвилин дня, наступного за днем закінчення наслідків, які унеможливлювали їх 

подання, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа наступного місяця. 

 

 

СХЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ НАЗК ПІСЛЯ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ, 

ЯКЩО ДЕКЛАРАНТ НЕ МАЄ ФІЗИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПОДАТИ 

ДОКУМЕНТИ 
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ПОРЯДОК ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МАЙНО У РАЗІ 

ЙОГО ЗНИЩЕННЯ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ 

АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ТА ПОДАВАТИ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЙОГО 

ЗНИЩЕННЯМ 

 

Однією з підстав припинення права власності на майно є його знищення 

(ст. 346 ЦК України). 

У разі знищення об’єкта нерухомості відомості про такий об’єкт 

підлягають відображенню у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до 

моменту виключення відомостей про такий об’єкт з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

Знищені транспортні засоби знімаються з обліку у встановленому 

законодавством порядку (п. 45 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), 

зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 

причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 

засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

07.09.1998 № 1388 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF#Text). 

До зняття з обліку знищеного транспортного засобу відомості про нього 

відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» 

декларації. 

У разі знищення об’єкта незавершеного будівництва або цінного рухомого 

майна (крім транспортних засобів) відомості про таке майно не підлягають 

декларуванню. 

При цьому слід враховувати, що у декларації щорічній (з будь-якою 

позначкою), декларації кандидата на посаду за 2021 рік зазначаються 

відомості про об’єкти декларування станом на 31 грудня 2021 року. 

У разі припинення права власності на майно у результаті його руйнування 

(знищення) повідомлення про суттєві зміни не подається. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF#Text
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ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДЕКЛАРАНТОМ ВІДОМОСТІ ПРО СВОЮ 

ВЛАСНІСТЬ, НАЯВНІ В РЕЄСТРАХ 

 

У Реєстрі декларацій з’явилася функція, яка дозволить декларантам 

дізнаватися відомості про свою власність, наявні в реєстрах. Вона полегшить 

заповнення декларації для тих, хто втратив документи про власність 

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-

dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-

reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/ 

Функція дозволяє дізнатися інформацію про об’єкти нерухомості, об’єкти 

незавершеного будівництва та транспортні засоби, які належать або належали 

декларанту або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які 

наявні в реєстрах. 

Як скористатися функцією? 

 
«Дані для декларації» – це допоміжна функція, а не довідка про власність. 

Важливо: інформація в «Даних для декларації» не є результатом 

перевірки вашої декларації НАЗК, а формується з інформації державних 

реєстрів, до яких НАЗК має доступ. 

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/
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Водночас НАЗК надає суб'єктам декларування можливість подавати 

декларації навіть під час воєнного стану. Якщо декларант володіє необхідною 

інформацією для заповнення відповідної декларації, а також бажає її подати, то 

це можливо зробити через персональний кабінет у Єдиному державному 

реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

 

 

Уповноважений 

з антикорупційної діяльності       Олександр СТРІЛЬЦІВ 


