
Інформаційне повідомлення щодо електронного декларування 

 

1) З 1 січня 2017 року посадові особи Державного концерну «Ядерне 

паливо» відповідно до підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) зобов'язані подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі – декларація), шляхом заповнення її на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за минулий рік за 

формою, що визначається Національним агентством. 

Форма декларації визначена Рішенням Національного агентства від 10 

червня 2016 року №3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 15 липня 2016 року 

за №960/29090, яке є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання 

всіма суб’єктами декларування. 

Відповідно до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) 

інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого 

Рішення Національного агентства від 10 червня 2016 року №3, суб’єкт 

декларування повинен зареєструватися у Єдиному державному реєстрі декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі – Реєстр) з використанням особистого ключа та посиленого 

сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Під 

час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен вказати адресу його 

електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому 

повідомлень. 

Після успішної реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування можете 

приступити до заповнення електронної форми декларації. 

 

2) Для більш детального ознайомлення з порядком заповнення електронної 

декларації на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

можливо продивитися навчальне відео із заповнення декларацій у системі 

"Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування" (16 відео файлів), за наступним 

посиланням: 

 nazk.gov.ua   розділ «Декларування» / «Законодавство»/ «Декларація» 

 

3.) Звертаємо увагу! При заповненні декларацій за 2016 рік застосовується 

розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року  

(1378 гривень). 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлений на 01 січня 2017 року -

1600 грн. застосовується при  зазначенні відомостей про доходи та видатки, які 

підлягають декларуванню за 2017 рік. 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання  

та виявлення корупції в ДК «Ядерне паливо 


