
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  

тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  

офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua 

 

 

Міністерствам, іншим центральним 

органам виконавчої влади, іншим 

державним органам 

(за списком) 
 

 

Про надання роз’яснення положень  

статті 54 Закону України «Про запобігання 

корупції» та набрання чинності наказами 

Національного агентства  
 

 

Національне агентство як державний орган, який забезпечує формування 

та реалізує державну антикорупційну політику, інформує. 

1. Положеннями ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції»  

(далі – Закон) установлено заборону на одержання пільг, послуг і майна органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. 

З метою забезпечення однакового застосування зазначеної норми Закону 

Національне агентство розробило роз’яснення щодо особливостей реалізації 

заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування та відповідальності за прийняття рішень 

щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно. Відповідні роз’яснення 

від 19.11.2021 № 10 розміщені на веб-сайті Національного агентства та доступні 

за посиланням: https://cutt.ly/hYwAaXX. 
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2. Наказом Національного агентства від 23.07.2021 № 449/21, який 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 987/36609  

та набрав чинності з 01.12.2021, затверджено нову форму декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (https://bit.ly/3E6RPK4). 

3. Наказом Національного агентства від 23.07.2021 № 450/21, який 

зареєстрований у в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 988/36610  

та набрав чинності з 01.12.2021, затверджено новий Порядок інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування (https://bit.ly/3lkqe0J). 

4. Наказом Національного агентства від 23.07.2021 № 451/21, який 

зареєстрований у в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 989/36611  

та набрав чинності з 01.12.2021, затверджено новий Порядок інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента (https://bit.ly/3rqiSMW). 

5. Наказом Національного агентства від 20.08.2021 № 539/21, який 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за № 1303/36925  

та набрав чинності з 01.12.2021, затверджено новий Порядок перевірки факту 

подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій (https://cutt.ly/aYqBaFH). 

Просимо враховувати цей лист Національного агентства у роботі та довести 

його до відома територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб,  

які належать до сфери управління державних органів. 

 

Додаток: роз’яснення Національного агентства від 19.11.2021 № 10 на 20 арк. 

 

Керівник Департаменту  

запобігання та виявлення корупції    Сергій ДЕРКАЧ 
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