
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  29 березня 2021 року                    Баштанка                                   №  74 - р 

 

Про організацію проведення 
кампанії з електронного 
декларування у 2021 року 

 

Відповідно до пунктів 13, 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  п. 11 ч.1 ст. 11 Закону України «Про запобігання 
корупції», листа Національного агентства з питань запобігання корупції 
департаменту запобігання та виявлення корупції від 18.03.2021 року                                
№ 22-03/15347/21, з о б о в ‘ я з у ю : 
 

1. Забезпечити організацію проведення кампанії з електронного 
декларування  2021 року в Баштанській міській раді. 

2. ДОРУЧИТИ юридичному відділу міської ради: 
1) Довести    до    відома    суб’єктів    декларування оновлені роз’яснення,  

матеріали, сервіси та інструменти щодо заповнення е-декларацій, а саме: 
- матеріали щодо заповнення е-декларацій, які розміщені на веб-сайті 

Національного агентства https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/ ; 

- роз’яснення Національного агентства щодо е-декларування; 
- онлайн курс, який допоможе заповнити е-декларацію «Просто про е-

декларування»: https://cutt.ly/8zM6rtV; 

- ресурси сторінки Офісу розбудови доброчесності, де можна дізнатися 
як правильно заповнити е-декларації й отримати відповіді на запитання «що, 
де, коли і як»: https://cutt.ly/yz1usdu ; 

- ресурси сторінки Facebook Офісу розбудови доброчесності:             
https://www.facebook.com/prosvita.nazk ; 

- ресурси сторінки Facebook  Національного агентства: 
https://www.facebook.com/NAZKgov ; 

- ресурси Telegram каналу Національного агентства:  
https://t.me/NAZKgov.ua;  

- дані контакт-центру для допомоги декларантам: +38(044)200-06-94 та  
електронної скриньки для вирішення технічних питань: support@nazk.gov.ua. 

2) Забезпечити    відділу     організаційно кадрової    роботи та  контролю     

нагадування за допомогою телефонного зв’язку про обов’язок подання                 

е – декларації суб’єктам декларування, які: 
- перебувають у соціальній відпустці; 
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- звільнилися протягом звітного періоду; 
3) Провести навчання (тренінги) з питань е – декларування для суб’єктів  

Декларування. 

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

5) 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 
неоподаткованих 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 декларації передбачена  
адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 50 до 100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення). 

6) Після завершення кампанії декларування відповідно до п.5.ч.6.ст.13-1 

Закону здійснити перевірку факту подання суб’єктами декларування е – 

декларацій та повідомити Національне агентство про 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 звільнились протягом 10 

робочих днів з граничної дати подання таких  декларацій наступного за 
звітним року, у якому було припинено таку діяльність. 

7) Не пізніше 14 квітня 2021 року поінформувати Національне агентство в 
порядку, передбаченому Порядком 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, 
затвердженим рішенням Національного агентства від 6 вересня 2016 року              

№ 19. 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                              Олександр БЕРЕГОВИЙ 


