
2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування 

19. Хто відноситься до членів сім'ї суб'єкта декларування? 

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім'ї суб'єкта декларування вважаються: 

1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), 

незалежно від їх спільного проживання. Це означає, що членом сім'ї суб'єкта декларування є 

його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб між ними офіційно не розірвано (навіть якщо 

особи спільно не проживають, не пов'язані спільним побутом тощо); 

2) у випадку наявності сукупності таких ознак як спільне проживання, пов'язаність 

спільним побутом та наявність взаємних прав та обов'язків (крім осіб, взаємні права та обов'язки 

яких не мають характеру сімейних) із суб'єктом декларування, членами його сім'ї є також його: 

діти, у тому числі повнолітні; 

батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням; 

будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом 

декларування, але не перебувають з ним у шлюбі. 

Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вищевказаних ознак для цілей декларування 

не вважаються членами сім'ї суб'єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності 

вказаних ознак спільно орендують (користуються) житлом, проживаючи в одній квартирі, 

кімнаті у гуртожитку, готелі тощо). 

Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім'ї 

станом на останній день звітного періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного періоду - 

незалежно від тривалості - особа спільно проживала із суб'єктом декларування, була пов'язана 

з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов'язки, але таке спільне проживання було 

припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної 

декларації), то особа не вважається членом сім'ї суб'єкта декларування і інформація про неї в 

декларації не відображається. 

20. Як визначати спільне проживання суб'єкта декларування з іншою особою за 

відсутності офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт може бути 

встановлено лише за рішенням суду? 

Закон не передбачає обов'язку суб'єкта декларування звертатися до суду для 

встановлення факту спільного проживання. Водночас, виходячи із змісту абзацу п'ятнадцятого 

частини першої статті 1 Закону, для цілей декларування для того, щоб особа вважалася членом 

сім'ї суб'єкта декларування вона повинна проживати спільно із суб'єктом декларування станом 

на останній день звітного періоду (незалежно від тривалості такого проживання), а також 

одночасно бути пов'язаною спільним побутом та взаємними правами і обов'язками із суб'єктом 

декларування. Це не стосується дружини/чоловіка суб'єкта декларування, які є членами сім'ї 

незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов'язані 

спільним побутом, але взаємні права і обов'язки яких не мають характеру сімейних (наприклад, 

у випадку спільної оренди квартири, кімнати в гуртожитку тощо). 



(Витяг з РОЗ'ЯСНЕНЬ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансового контролю затверджених Рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 р. № 3, із змінами, внесеними 
Рішенням Національного агентства від 06.09.2016року № 18 та від 30.09.2016року № 57) 


	2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування
	19. Хто відноситься до членів сім'ї суб'єкта декларування?
	20. Як визначати спільне проживання суб'єкта декларування з іншою особою за відсутності офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт може бути встановлено лише за рішенням суду?

