
ЯкихосiбвiДповiДноДоПункТу5частиНиПершоiстаттiзЗакону
вiднесено до субОсктiв деlсларуuu"r" {ur*o*,o* Украiни <Про внесення змiн

бливостей фiнансового контролю

23.03.2017 Nь 1975-VIII?
першоi cTaTTi 3 Закону суб'сктами

будъ-яким iншим способом, пере

(проеI<том);
2) систематично, протягом року,

ладу виш\ого органу уп,равлirrня, iнltlих

'сднань, iнших неrriдпрлtсмницьких

t-tов'язаltу iз запобiганням, протидiсто
1,гики,

u ,цiй з
tIacTb,

залуча}от.ьсл l\o здiйсtiення заходlв, пов'язаrtих iз запобiгаrrltям, Ilрот,идiсtо

rсорупцii' ___-':т лriп nna\/nnir-T,T бvпЬ-яI ' :^--

1.l.IiдсфероrозапобiгаriЕякорУПцiiслiдрозУмiтибУль-якУДlЯЛЬНlсТЬ'
пов'язану i:з оистемою зtlхо/]iв загlобiгання корупцii, передбt]Ltених Законом,

ЗОКРеIчlа (але не.вИчергrно): 
..;.,.,,,iT qц,гIrI..) Iки (<;татгя lB

У 
LItlстъ у ф ор rvl у в д1-Iн l IlИ р еал iзацii ан,гикорУгrцilil-rоi П олlТI,

HHi LIи контролi за викоНаНН'IIчI

LlацiонаэrьнеаГеНТсТВо)стосовгtоВИяВлеIfI-IЯ,ГtрИПиI]еFII]Я'роЗсJ]I/lуВа}Iн'1'
притягнення до вiдrrовiдальгtgстi за вчинення корупцiйних та пов',Iзаних з

корупчiсю пр авопорушонь,
З урахуванням положень

монiторингу мiжнародltоi техrtiчнсl

Кабiнету MiHicTpiB }у,раТьtи вiдr l5 л

гriд (прооктом)) слlд iJOзyNIl11,1

yru.rrniu гIроокту (донорiв, виlС



ресурси, необхiднi для досrIгнення цiлей надання мirкнароднот ,гехнiчноi

допомоги гIротягом установлених cTpoKiB; (програма) _ це прооItти, об,сднанi

для досяГноння спlJIьно1 мети' 
т,лrтт пt7тт,"-., ý tT " TaTTi 3

.ВiДповiДноДонаВОДенихПоЛоЖенЬПУнкТУ5частиниПершоlс
законусу_б ::т,чт ;11XIHHiI]i;TiXiiв рамках реалlзац1l в "-^;-: 

^,,_, 
nu,,nn

корупцii <як безпос або буль-якИМ 1НШИМ

способом, передбаче )октом)), TaK|_1l чином,

суб'ектами декларування с як Ti фiзичнi особи, якi отримують зазначенl ItOшти,

майно безпосередньо, так i Ti, *rо оrрrrуе зазначенi iсошти, майно через TpeTix

осiб або в будь_який iнший спосiб, ал9 за умови, що це передбачено

вiдповiдною про тощо),виходя.tи ffiiffiiiiS;якi отриМують К 
р ,гг\пл\/ T испi безп " (оги у сферi запоЪiгання,

TexHi.iHoi або iншот, в тому числi безповоротно1, допомоги у UW(,P' J_11:]

протидii корупцii за здiйснення захьдiв, безпосередньо пов'язаних 1з

запобiганням, протидiсю корупцii. Тобто, це положення охоплюс осiб, якi caMi

безпосередньо здiйснюють активцу громадську дiяльнiсть саме у сферi

запобiгання i протидii корупuii i не поширюсться на фiзичt-lих осiб, якi

надають послуги, urr.ыrуоri роботи, постачають товари, якi прямо не мають

вiдношеl-tгtя до запобiгання чи протидii ltорупцii (наприклад, IIослуги з

прибирання, llостачання продуtстiв харчування чи канц9лярськог1 
::риладдя

тоцо), а MaloTb допомiiкний (обслуговуючий) характер, HaBlTb якщо

отримання таких послуI, робiт i ToBapiB передбачено

(проеtстом), Таrсим чином, безпосередне здiйснення

iýзj,#],f,tо;з,.l;;"1...,,rl ;-riфр€*"бi*rrя.ои+рот1,IдЁ*оrv"ч-l;ii 
,;l i,;l,"iъrЕ*l,

Заt ону, виступас основним IФитерlем пр

суб'скта декларуВаннЯ .u пу"r,rЪм 5 частини першоi cTaTTi З Закону,

Прикладами TaKoi дiяпьно.ri фiзични, о.iб (щодо участi у формуванrri

.r, р.uпi.ацii антикорупцiйноi полiтики) можуть бути, зокрема:

_ надання ейертноi допомоги у розробчi проектiв нормативно_

правових aKTiB, пiдгЙовцi методичних рекомендацiй тоЩо з гIитань

запобiгання i протидii корупчii;
_ безпосередне здiйснення, участь чи експертна пiдтримка пров9дення

навчаJIьних (просвirrrйiпr*) заходiв з питань .u.rобiruпня i протидii rсорупцiТ;

-Вя(ИТТязаходiвЩоДоВияВЛеннякорУпrl'iйнихабопов'яЗанИхЗ
коруrrцiсюПраВоПорУшенЬЗМеТоюIIоДалЬшоГоiнформуванняспецiально
упЪurоuuжених суб,^еiс.гiв у сферi протидii корупцii;

- збiр статистичноi iнформацii, пiдготовка аналiтичних звlтlв про стан

запобiгання i протидii rtорупчii;
- пlдготовка та надання вiдповiдним органам державноi влади

iнiцiативНих пропозицiй щодо удосконалоння процесу запобiгання i протидii

корупцiI тощо,
Пiд ктехнiчною допомогою> у наводено.му

розумiти мiлснародну технiчну допомогу, Вiдповiдно
положеннi Закону слlд

до Порялttу мiжнародна



технiчна допомога - це фiнансовi та iншi ресурси та ltослуги, що вlдповlдно до

мiжнародних договорiв Украiни надаються донорами на безоплатнiй та

безповоротнiй ocHoBi з метою пiдтримки УIсpаiни, Пiд <<безповоротною

допоrоiою) слiд розумiти кошти або будъ-яке iнше майно чи майновi права,

переданi отримувачу доlrомоги згiдно з договорами дарування, iншими

подiб""rи договорами або без укладення таких договорiв (блrаголiйнi внесtси,

пожертвУвання). При цьоМу 11рИ визначеНнi, чИ е фiзична особа суб'ектом

декларуваI]ня слiд керуватись критерiсм (державноi реестрацii> програми чи

цро.ф технiчноi до.rоrоr". Перелiк дiючих проектiв мiжнародноi TexHirtHoi

дЬ.rоrо." за пiдтрИмки мirкНародниХ органiзаЦiй, щО реалiзуються в УкраТrri

та пройшли державну реестрацiю (перереестрашiю) у MiHicTepcTBi

.попо*i.rного роз""rп.у i торiiвлi Украiни, мiстить перелiк реципiентiв та

бенефiцiарiв такоi допомоги
2.Пiд(систематично)) у наведеному 11оложеннi Закону можна розумlти

виконання зазначених робiт чи надання послуг бiлъше одного разу упродовх(

оДноГо рокУ' 
rr pi пппi пкоRvRяння систематичнс Iiйснюетьсяпри цьому вiдслiдковування систематичност1 дlяльност1 зl

безrrосфедньо фia".r"оо особою, яка, в разi систематичного виконання такот

дiяльноЬТi (див. вище), стае суб'ектом декларування i, вiдповiдl-tо, зобов'язана

дотримув ати9я вимог фiнансового контролю, передбачених Законом,

визначальною ознакою при квалiфiкачii особи суб'сктом декларування

за абзацом TpeTiM пункту 5 частини першоI cTaTTi 3 Закону е отримання нею

оплати (фiнансування)-за рахунок технiчноI або iншоI, в тому числi

безповороъноi, допомоги у сферi запобiгання, протидii корупцiт, а також

здiйснення роботи чи надання послуг, стосовно яких отримана оплата, дле

при цьому фiзична особа стае суб'ектом декларування, якщо вона сама

безпосереднъо здiйснювала повнУ лiяльнiсть у сферi запобiгання, протидii

корупцii', а саме: виконувала роботи чи надавала послуги щодо iмплементацii

сrапдарriв у сферi антикорупцiйноi полiтики, монiторингу антикорупчiйноТ

полiтики в YKpЙi, пiдготовки пропозицiй з питань формування, реапiзацii

такот полiтики,
при цьому йдеться конкр9тно про виконання фiзичною особою дiй

щодО irпп.*.Птацii .ru"дuрri" У сферi антикорупцiйноI шолiтики,

монiторингу антикорупчiйноi полiтики в YKpaiHi, пiдготовки пропозицiй.з

n"run" формуванrrо,' р.uпiзацiI такоi полiтиrси. Вiдповiдно абзац третiй

пункту 5 частини першоi cTarTi З Закону не стосусться осiб, якi надають iншi

послуги чи виконують 1нш1 роботи, У тому числi, надання в оренду

примiщення, достаur.у rr"rпоi води, виготовлення друкованоi продукчii тощо,

3,ЗУраХУВаннЯМПоложенЬЗаконУУкраiни<Прогромадськi
об'сднання) та iнших aKTiB законодавства Украiни, до керiвникiв, осiб, що

входять до складу вищого органу управлiння, iнших органiв управлiння

громадських об'сднань, iншиi непiдприемницьких товариств вiдносяться,

зокрема:
yci члени загальних зборiв, з'iзду, конференцiт чи iншого вищого органу

управлiння громадського об'еднання, iншого непiдприсмницъкого товариства,



якщо таке об'сднання чи товариство здiйснюють зазначену в абзацi

четвортому пункту 5 частини п9ршоi cTaTTi З Закону дiяльгriсть;
-керiвник, ..Ь unar" oprurri" управлiння громадських об'сднань, iнlлих

гtепiдприсмницьких товариств, якщо таке об'еднання чи товариство

здiйснюють зазначену в uбrацi четвертому пунItту 5 частини перlrтоi cTaTTi 3

Закону дiяльнiсть. Органи управлiння та керiвник об'еднання (товариства)

визначаютъся В його cTaTyTi. Таким органоМ може бути, зокрема, правлiння чи

iнший влIItонавчий орган (у тому числi, одноособовий, наприклад, голова,

виконавчий дирекrор ор.uriзацii). при цьому слiд врахувати,, що нагл,до:_1

рада об'еднання (товариства) rrе с виконавчим органом управлlння, якщо lнше

не визначено в статут1 органlзац11,

слiд зазначити, що тип вiдносин мiж членом органу вищого чи lншого

оргаFIу управлiння, а саме: трудовi чи цивiльно-правовi вiдносини, оплачувана

рЬОо* "^ni, 
не мас значення д;rяr цiлей наведеного 11оложенн,L Фiзична особа

"uurпuarrся 
суб'сктом декларування) якщо входить до складу зазначеного

орГаНУабоеrсерiвникоМГроМаДсЬкоГооб'еднання,iншого
непiдприемFIицького товариства, яке здiйснюе визначену в абзацi четвертому

.ryrrnrY 5 частини першоi статгi 3 Закону дiялънiсть,
Поняття .|оrЬо.uкого об'сднання визнаLIено в Законi УкраТrrи кПр_о

громадськi об'Ёд,-,аr,"о,,: добровiльне об'сднання фiзичних осiб,гаlабо

LоридиLIнИх ооlб приватIIого права для здiйс}IеI-IFIя та захиоту прав i свобод,

задовоJ-Iення оуспiльних, зокрема еtсономiчних, соцiальних, культурних,

еtсологiчних, та iнших iHTepeciB,

ПоняттЯ непiдпрИемничького товариства визначено в I_{ивiльному

кодексi Уttраiни, вiдпЪвiдно до якого товариством с органiзацiя, створена

шляхом об'сднання осiб (учасниltiв), якi мають право участi у цьому

товариствi. Товари.r*о ,ой бути створеFIо однiсю особоlо, якщо itrше не

встановленО законоМ 1сrаrrЯ вЗ IJивiльного кодексу Украiни),
товариства, якi не мають на MeTi

го розподiлу MirK учасниками (стаття

клади непiдприемницьких товариств:

кооперативи (KpiM виробничих), благодiйнi органiзацii, торгово-промисловi

паIIати),rоrri,rrйi парrii, релiгiлiнi органiзаuii, професiйнi спiлки, адвокат,ськi

об'сднаl-tня, кредитнi спiлtttи, творчi Ъпiлки, саморgгулiвнi органiзачii тощо,

стосовно керiвникiв або членiв органiв управлiннlI громадських

об'сднань, iнших непiдприсмнLIцьких товариств, що здiйснюлоть визFIаLIену

антикорупцiйну дiяльнiсть, то вiдповiднi фiзичнi особи с суб'сктами

декларуВання лише в разi фактичного здiйснення вiдповiдноi дiяльrrоотi

зазначеною органiзацiсю, Тобто, зазначел,ltrrt с.ltпхltкорупцiйttоi Distttbtlocпli в

сmапхупlнuх dокуменпlшх tlрzанiзацii не с пidmверd)tсенням з.diйсненrtя пtat<tli

diяльttосmi. Tarc самО якщО органiзаЦiя здiйснЮе на практицi антиrсорупцiйну

дiяльнiсТь, хоча вiдповiдНа дiяльпiсть FIе зазЕIачена в ii статутних докумеI-Iтах,

то вона все одно потрапляе пiд дiю зазначеного положення, Наприклад, якщо

громадська органiзацiя, основна дiяльнiсть 
. 
якоi IIов'язана iз захистом

навколишнього середовища, здiйснюватиме дiяльнiсть у сферi запобiгання



корУПцij,ТоТi.керiвники'чЛенИорганiвУправлiннясТанУТЬсУб'сктами
декпарування вiдповiдно до Закону,

СловоспОй*"" кта/або б.руr' участь,, залучаються до здiйснення

заходiв, nou'o.uir"" iз запобiганням, протидiею корупчii>) стосусться не

фiзичних осiб, u .рБ*й.ь_ких об' еднань, iнших непiдприемницьких товариств,

тобто якщо об,сднання (товарийuоl не здiйснюе свою основну дiяльнiсть у

сферi ,uпобiru""", протидii корупцii, u:" бере У"u:luj,л:"ГТ::i i:
здiйснення заходiв, nou'oau.r"* 

^ 

ia запобiганням, протидiсю корупц1l, то

керiвниtси та члени органiв управлiння такого эб'еднання (товариства) е

.уЪ'.пru*и декларування у polyMiHHi Закону,


