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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

Про затвердження Порядку 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 в Конституційному Суді У країни 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України "Про 
запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1 700-VII, Порядку 
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, затвердженого Рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 
2016 року № 19, з метою врегулювання порядку взаємодії головного 
спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції з іншими підрозділами 
для обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації: 

1. Затвердити Порядок перевірки факту подання суб' єктами 

декларування декларацій відповідно до Закону У країни "Про запобігання 

корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання 

корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій 

в Конституційному Суді України (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

Секретаріату Конституційного Суду України. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням 
Голови Конституційного Суду України 

від " df "�..8сJой№ .f�('i/vUJtd" -.М 

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 
в Конституційному Суді України 

1. Цей порядок визначає процедуру перевірки в Конституційному Суді 
України факту подання суб'єктами декларування, які в ньому працюють або 
працювали, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (далі - декларація), а також процедуру 
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі - Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій відповідно до частини другої статті 49 Закону 
України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII 
(далі - Закон) та Порядку 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, 
затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 6 вересня 2016 року № 19, і регулює порядок взаємодії 
головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції з іншими 
підрозділами Секретаріату Конституційного Суду України з метою обліку 
суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно 
до вимог Закону. 

2. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного 
агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій 
суб' єктами декларування, які працюють або працювали в Конституційному 
Суді України покладається на головного спеціаліста з питань запобігання і 
виявлення корупції Секретаріату Конституційного Суду України 
(далі - Головний спеціаліст). У разі його відсутності ці обов'язки 
покладаються на Управління роботи з персоналом Секретаріату 
Конституційного Суду України (далі- Управління). 

З. Головний спеціаліст перевіряє факт подання декларацій суб'єктами 
декларування, які працюють (працювали) в Конституційному Суді України, у 
таю строки: 
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1) щорічні декларації суб' єктів декларування - протягом 1 О робочих 
днів з граничної дати подання таких декларацій; 

2) декларації суб'єктів декларування, які припиняють 
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, - упродовж п' яти робочих днів з дня такого припинення; 
якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з шщштиви 
керівника, - упродовж п' яти робочих днів після спливання строку в двадцять 
робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був 
д1Знатися про таке припинення; 

З) декларації суб' єктів декларування, яю припинили 
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, - протягом 1 О робочих днів з граничної дати подання таких 
декларацій наступного за звітним року, в якому було припинено таку 
. . 

ДІЯЛЬНlСТЬ; 
4) декларації суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на 

зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини перш( 
статті З Закону, - до призначення або обрання особи на посаду. 

4. З метою забезпечення своєчасної перевірки факту подання 
декларацій суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в 
Конституційному Суді України, Управління письмово надає інформацію 
Головному спеціалісту в такі строки стосовно: 

1) суб'єктів декларування, які зобов'язані щорічно до 1 квітня подати 
декларацію за минулий рік, - з дати подання таких декларацій та не пізніше 
граничної дати; 

2) суб'єктів декларування, що припинили діяльність, пов'язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, які зобов' язані 
наступного року після припинення діяльності подати до 1 квітня декларацію 
за минулий рік, - з дати подання таких декларацій та не пізніше граничної 
дати; 

З) суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану t. 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, - в день такого 
припинення (видачі трудової книжки суб'єкту декларування); якщо 
припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника, - в день 
такого припинення та коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був 
д1знатися про таке припинення; 

4) особи, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, 
підпункті "а" пункту 2 частини першої статті З Закону, - до призначення або 
обрання особи на посаду. 

5. Головний спеціаліст перевіряє факт подання декларацій суб'єктами 
декларування, які працюють (працювали) в Конституційному Суді України, 
шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або м1сцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті 
Національного агентства. 

(j:'.211161(iolova\Dooa1ki do Rnzpor\12.doc 



з 

6. У разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання 
декларацій суб'єктами декларування відповідно до вимог Закону Головний 
спеціаліст повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих 
днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства 
про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (додається), надсилається на адресу електронної пошти, 
зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами 
поштового зв'язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 

Зазначене повідомлення надсилається окремо за кожним фактом такого 
неподання чи несвоєчасного подання. 

Керівник Секретаріату Я. І. ВАСИЛЬКЕВИЧ 
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№ ------
(дата) 

Додаток 1 
до Порядку 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 
(пункт 6) 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції 

ПОВІДОМЛЕШІЯ 

Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

( 

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» 
повідомляємо про встановлення факту ----------------------

(неподання чи несвоєчаС!fОГО подання) 

декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 
самоврядування, а саме за 20_ рік 

(тип декларації) 

(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адреса зареєстрованого місця проживання 
суб'єкта декларування (згідно з паспортними даними)) 

який(а) працює ______________________________ _ 

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного 
права) 

на посаді -------------------------------------
(повна назва посади) 

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального 
підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи)) 

(керівник уповноваженого 
підрозділу (уповноважена особа)) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 




