
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

64. За якою формою та яким чином слід подавати повідомлення про суттєві 

зміни в майновому стані суб'єкта декларування? 

Відповідно до частини другої статті 52 Закону, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта 

декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 МЗП, 

встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту 

отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне 

агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

Порядок інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта 

декларування визначений у Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, який був затверджений рішенням Національного агентства № 3 від 

10.06.2016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089). Відповідно 

до пункту 6 Розділу II зазначеного Порядку, cуб'єкти декларування письмово повідомляють 

Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої 

статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через 

власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або 

придбання майна. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної 

електронної форми на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми. Згідно з пунктом 

2 розділу II зазначеного Порядку, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта 

декларування подається через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у 

власному персональному електронному кабінеті суб'єкта декларування після реєстрації в Реєстрі. 

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування до 

Реєстру не подаються. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування 

подаються виключно в електронній формі, їх паперова копія не подається. 

Електронна форма для подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта 

декларування затверджена рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016. 

65. Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в повідомленні про 

суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, у декларації такого суб'єкта 

декларування? 

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані відповідно до статті 52 Закону не 

звільняє суб'єкта декларування від обов'язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, 

передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 МЗП суб'єкт 

декларування повинен надіслати про це повідомлення в Національне агентство шляхом подання 

відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також 

відображена у наступній декларації цього суб'єкта декларування, що охоплює відповідний звітний 

період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб'єкт 

декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані). 



Слід звернути увагу на відмінність у порогах декларування, встановлених Законом для 

відображення інформації в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта 

декларування. Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про 

отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 МЗП. Цей поріг поширюється також на 

цінне рухоме майно, яке було придбано суб'єктом декларування. Водночас, відповідно до пункту 3 

частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно 

(крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 МЗП. Відповідно, у разі придбання 

цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 МЗП, але менше 100 МЗП, 

інформація про придбання такого майна буде відображена в декларації лише в розділі декларації 

«Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в цьому розділі декларації також становить 

50 МЗП. 

66. Якщо розмір місячної заробітної плати суб'єкта декларування перевищує 50 

МЗП, встановлених на 1 січня відповідного року,чи необхідно подавати щомісяця 

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування? 

Заробітна плата суб'єкта декларування вважається його доходом. Відповідно, якщо суб'єкт 

декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що 

перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня року, коли такий дохід було отримано, то виникає 

обов'язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві 

зміни в майновому стані суб'єкта декларування. 

(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) 
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