
Лист-ознайомлення

працівника Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних 
доріг у Вінницькій області», що припиняє діяльність

в і д ______________ 2020 року

Я _____________________________________________________________

особисто ознайомився зі змістом частини другої статті 45 Закону України 
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700 (далі Закон), де 
зазначено, що:

«2. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і ПЄ пункту 2 частини 
першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими 
деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену 
у підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини,‘першої статті 3, зобов’язані 
наступного року після припинення діяльності подавати в установленому 
частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.»

Крім того, відповідно до розділу II. Формування та ведення Реєстру 
«Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженого Рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3 (в 
редакції наказу НАЗК від 12.12.2019 №168/19):

«5. Суб’єкти декларування подають декларації відповідно до статті 
45. Закону з додержанням таких вимог:

...2) декларація перед звільненням - декларація, яка подається 
відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше 
двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої 
діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті З

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, 
раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на 
останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах 
«а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими 
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деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно 
до Закону;

3) декларація після звільнення - декларація, яка подається відповідно 
до абзацу другого частини другої статті 45 Закону до 00 годин 00 хвилин 01 
квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» пункту 
2 частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює звітний рік 
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається 
декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 
Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду 
суб’єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця 
роботи . (проходження служби) та займаної посади, перебування 
(проходження) на яких зумовили обов’язок подання такої декларації.»

Вищезазначені норми Закону, Рішення та наказу НАЗК мені роз’яснені 
і зрозумілі, в чому і розписуюсь:

« » 2020 року
(підпис) (ПІ Б)

Виконавець: Іванова Н.П.


