
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 січня 2022 року № 08/2022-ОР

Про затвердження переліку організаційних заходів з проведення 
електронного декларування у виконавчому апараті  

Одеської обласної ради та депутатському корпусі

Відповідно до підпункту 1, 3 частини шостої статті 131 Закону України 
«Про запобігання корупції», з урахуванням наказу Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 23.07.2021  № 449/21,  з метою організації 
проведення з електронного декларування в Одеській обласній раді:

1.  Затвердити  Перелік  організаційних  заходів  з  проведення 
електронного декларування в Одеській обласній раді (додається).

 2.  Консультанту-уповноваженому  з  антикорупційної  діяльності 
апарату  обласної  ради  (Скоморощенко  А.)  забезпечити  виконання 
організаційних заходів з проведення електронного декларування в Одеській 
обласній раді.

3.  Відділу  матеріально-технічного  забезпечення  управління 
господарського забезпечення та публічних закупівель апарату обласної ради 
забезпечити  оприлюднення  цього   розпорядження  на  офіційному  вебсайті 
Одеської обласної ради (Рудик А.).

4.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на 
керуючого справами апарату обласної ради Балана О.

Голова обласної ради                                                            Григорій   ДІДЕНКО
                         



Додаток
до розпорядження голови
обласної ради 
від 18 січня 2022 року 
№ 08/2022-ОР

Перелік
організаційних заходів з проведення  електронного декларування у 

виконавчому апараті  Одеської обласної ради та депутатському корпусі

З метою організації  проведення електронного декларування в Одеській 
обласній раді:

1. Довести  до  відома  суб’єктів  декларування  оновлені  роз’яснення, 
матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій.

  2. Надіслати нагадування про обов’язок подання е-декларації суб’єктами 
декларування працівникам виконавчого апарату обласної ради, які:

- перебувають у соціальній відпустці;
- увільнені для проходження військової служби у ЗС України;
- звільнилися протягом звітного періоду.
3. Провести  навчання (тренінг) з питань е-декларування для суб’єктів 

е- декларування.
4. Працівникам виконавчого апарату обласної ради працевлаштованим 

до Одеської обласної ради в період 2021 року, заздалегідь отримати відомості 
щодо сум отриманої заробітної плати на попередніх місцях роботи тощо.

5.  Посадовим  особам  виконавчого  апарату  обласної  ради  та  іншим 
суб’єктам декларування заздалегідь повідомити осіб, інформація про яких має 
бути  внесена  до  декларації,  про  необхідність  надання  ними  відомостей  про 
суми доходів, отриманих у звітному періоді.

6.  Посадовим особам обласної ради та іншим суб’єктам декларування 
заздалегідь  перевірити  наявність,  працездатність  та  термін  використання 
ключів  електронного   підпису,  якими  мають  бути  підписані  електронні 
декларації.

7.  У  зв’язку  з  можливим  перевантаженням  комп’ютерних   систем 
напередодні  закінчення  граничного  терміну  декларування,  наполегливо 
рекомендувати посадовим особам апарату обласної ради та іншим суб’єктам 
декларування надати електронні декларації у термін до 15 березня 2022 року. 

8.  Організувати  надання  консультативної  допомоги  із  заповнення 
декларацій суб’єктами декларування.



9. Довести до відома суб’єктів декларування положення законодавства 
щодо персональної  відповідальності  особи  за  порушення  вимог  фінансового 
контролю:

- за умисне неподання суб’єктом декларування е-декларації 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.  3663  Кримінального  кодексу 
України, діє з 30 грудня 2020 року);

-  за  несвоєчасне подання без поважних причин декларації  передбачена 
адміністративна  відповідальність   у  вигляді  накладення  штрафу  від  50  до 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1726 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення).

10. Інформувати суб’єктів декларування про те, що встановлення факту 
неподання чи несвоєчасного подання е-декларації може призвести до внесення 
за рішенням суду суб’єкта декларування до Єдиного державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

11. Після завершення періоду декларування, не пізніше 14 квітня 2022 
року здійснити перевірку факту подання суб’єктами декларування е-декларацій 
та  повідомити   Національне  агентство  з  питань  запобігання  корупції  про 
можливі  випадки  неподання  чи  несвоєчасного  подання  таких  декларацій  у 
строки:

- для щорічних декларацій суб’єктів декларування – протягом 10 робочих 
днів з граничної дати подання таких декларацій;

- для декларацій суб’єктів декларування, які звільнилися або увільнені, – 
протягом  10 робочих  днів  з  граничної  дати  подання  таких  декларацій 
наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність.

12.  Забезпечити  ознайомлення  під  особистий  підпис  посадових  осіб 
апарату обласної ради зі змістом переліку організаційних заходів з проведення 
електронного декларування в Одеській обласній раді за період 2021 року.

Керуючий справами
апарату обласної ради                                                                  Олександр БАЛАН
Ю.Д


