
Відповідальність за подання недостовірних відомостей 

67. Чи настає відповідальність за ненавмисну помилку в декларації? 

Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою 

дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність 

передбачена статтею 172 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання 

завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, 

що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 МЗП. 

Статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за 

подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. При цьому відповідальність за цією 

статтею за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації 

стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі 

відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 МЗП. 

У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта 

декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100 

МЗП, до суб'єкта декларування може бути застосовано дисциплінарну відповідальність. 

Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна відповідальність передбачені виключно 

за подання «завідомо недостовірних» відомостей. 

Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб'єктом декларування з прямим умислом. При 

цьому, для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень необхідно 

довести наявність такого умислу, а саме того, що суб'єкт декларування усвідомлював 

недостовірність відомостей, які він зазначив у декларації. 

68. Чи настає адміністративна або кримінальна відповідальність за 

подання недостовірних відомостей в декларації, якщо такі відомості 

суб'єкту декларування надав член його сім'ї? 

Якщо недостовірні відомості, які були зазначені в декларації, були надані суб'єкту декларування 

членом його сім'ї, то відповідальність може настати лише в тому випадку, коли суб'єкт декларування 

усвідомлював недостовірність таких відомостей, але попри це свідомо зазначив їх у декларації. 

Відповідно до положень законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність (див. 

попередній пункт роз'яснення), карається виключно подання суб'єктом декларування завідомо 

недостовірних відомостей. При цьому враховується умисел на зазначення таких відомостей саме 

суб'єкта декларування, а не членів його сім'ї чи інших осіб, які надали інформацію для заповнення 

в декларації. Отже, суб'єкт декларування не може бути притягнений до відповідальності за подання 

в декларації недостовірних відомостей, які були надані йому членом сім'ї, якщо суб'єкту 

декларування не було відомо про недостовірність таких відомостей на момент подання декларації. 

(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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