
  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                     №  _______________                 

 

Щодо виконання вимог фінансового 

контролю суб'єктами декларування  

в районній державній адміністрації 

 

Відповідно до вимог пункту 1 та пункту 3 частини 6 статті 13-1 Закону 

України ,,Про запобігання корупції”, з метою організації контролю та 

проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та 

правопорушенням пов’язаних з корупцією, надання методичної та 

консультаційної допомоги з питань додержання законодавства про запобігання 

корупції, вжиття превентивних заходів щодо вчинення правопорушень 

пов’язаних з неподанням та несвоєчасним поданням декларацій 

уповноваженими особами на виконання функцій держави: 

1. Головному спеціалісту апарату адміністрації (уповноваженій особі з 

питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації): 

1) організувати виконання вимог фінансового контролю всіма 

працівниками адміністрації, які є суб’єктами декларування, відповідно до 

вимог Закону України ,,Про запобігання корупції” та вжити всі можливі 

превентивні заходи щодо недопущення порушень; 

2) довести до відома суб’єктів декларування оновлені роз’яснення, 

матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій; 

3) направити нагадування про обов’язок подання е-декларацій суб’єктам 

декларування, які перебувають у соціальній відпустці та суб’єктам, які 

звільнилися протягом звітного періоду; 

4) проводити навчання (тренінги) з питань е-декларування для суб’єктів 

декларування; 

 

5) надавати консультаційну допомогу із заповнення декларацій суб’єктам 
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декларування; 

6) обов’язково довести до відома суб’єктів декларування положення 

законодавства щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог 

фінансового контролю; 

7) після завершення компанії декларування здійснити перевірку факту 

подання суб’єктами декларування е-декларацій; 

8) не пізніше 14 квітня 2021 року проінформувати Національне агентство 

про випадки неподання чи не своєчасного подання е-декларацій. 

2. Суб’єктам декларування в районній державній адміністрації взяти до 

відома положення законодавства щодо персональної відповідальності особи за 

порушення вимог фінансового контролю, а саме: 

- за умисне неподання суб’єктом декларування е-декларацій передбачена 

кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на 

строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3 Кримінального 

кодексу України, діє з 30.12.2020 року); 

- за несвоєчасне подання без поважних причин декларацій передбачена 

адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення).  

3. Головному спеціалісту апарату адміністрації (уповноваженій особі з 

питань запобігання та виявлення корупції) про виконання цього 

розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 1 травня 

2021 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови  

районної державної адміністрації. 
 

Голова адміністрації                                                                   Віталій КУДЛАК 

 
                       Василь Хортик 

                       Світлана Федишена 

                       Катерина Калітка 

                       Зоряна Павлюк 


