
 

 

 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
пл. Героїв Майдану, 1, м. Кропивницький, 25022, тел. 24-28-81 

e-mail: oblrada@shtorm.com   www.oblrada.kr.ua  

код в ЄДРПОУ 22223982 

 
_________________ № ________ 

на №________від_________ 
 

Головам районних рад 

Сільським, селищним, 

міським головам 

 

Щодо подання декларацій за 2021 рік 

   

Надсилаємо до відома роз'яснення Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі - НАЗК) від 07.03.2022 року № 4 щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання 

декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення 

про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення 

перевірок), наданих із метою реалізації положень Закону України від 

03.03.2022 року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності 

та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». 

Звертаємо увагу на те, що подати декларації треба буде протягом трьох 

місяців після закінчення воєнного стану. Це стосується всіх типів декларацій, 

а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та про відкриття 

валютного рахунку. 

Разом із тим, інформуємо, що НАЗК працює у штатному режимі з 

врахуванням умов війни та надає сьогодні технічну можливість для подання 

декларацій.  

Тому, суб’єкти декларування, визначені пунктом 1, підпунктом «а» 

пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

можуть подати декларацію до 31 березня 2022 року включно, у разі наявності 

технічної можливості та необхідної інформації для її заповнення (роз'яснення 

НАЗК від 29.12.2021 року № 11 і від 28.02.2022 року № 2 додаються до цього 

листа).  

Контакти для консультацій та усунення технічних помилок: контакт-

центр: +38 063 129 41 10; e-mail: helpnazk@gmail.com; info@nazk.gov.ua; 

Facebook-месенджер. 

Новини НАЗК з питань декларування можна дізнатися на офіційному 
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сайті nazk.gov.ua, сторінці в соціальній мережі Facebook, інформаційному 

каналі Telegram (t.me/NAZK_gov_ua). 

Одночасно надсилаємо до відома органів місцевого самоврядування 

області та уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції, утворених (визначених) в апаратах 

районних, міських рад і на підприємствах, установах, організаціях, що 

належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, лист НАЗК 

від 22.02.2022 року № 22-03/9580-22 «Про належну організацію кампанії 

декларування-2022» (додається), що надійшов на адресу обласної ради 

10.03.2022 року. 

  Просимо також уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції, утворені (визначені) в апаратах 

районних, міських рад, комунальних підприємствах, що належать до сфери 

управління органів місцевого самоврядування, приєднатися до профільної 

групи уповноважених у мережі Facebook «Форум антикорупційних 

уповноважених» за алгоритмом, зазначеним у згаданому листі НАЗК, з 

метою комунікації з департаментом запобігання та виявлення корупції 

НАЗК, обміну досвідом, отримання роз’яснень НАЗК, інформації про 

організацію роботи уповноважених, інших антикорупційних новин. 

Додаток: роз'яснення НАЗК і лист НАЗК від 22.02.2022 року                                   

№ 22-03/9580-22 в електронному вигляді. 

 

Голова обласної ради                                                       Сергій ШУЛЬГА 
 

 

Наталя Ткаченко 320656 

 

  

 


