Інформація про суб’єкта декларування та членів його сім’ї
18. Станом на яку дату зазначається інформація про місце роботи та
посаду суб’єкта декларування, а також те, чи належить суб’єкт
декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище відповідно до статті 50 Закону, а також чи
належить його посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних
ризиків?
За загальним правилом, інформація у декларації зазначається станом на
останній день звітного періоду. Це стосується також відомостей про місце
роботи та посаду суб’єкта декларування, а також те, чи належить суб’єкт
декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище відповідно до статті 50 Закону, або чи належить його посада до посад,
пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків.
Це правило не поширюється на осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище станом на день початку роботи системи
подання та оприлюднення декларацій в 2016 році, – такі суб’єкти декларування
зазначають своє місце роботи, посаду, належність до осіб, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище, а також до посад,
пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, станом на день початку
роботи системи в 2016 році. Це випливає з абзацу третього пункту другого
Розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону.
19.

Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім’ї суб’єкта декларування
вважаються:
1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування
(чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання. Це означає, що
членом сім’ї суб’єкта декларування є його чоловік/дружина, якщо шлюб між
ними офіційно не розірвано (навіть якщо особи спільно не проживають, не
пов’язані спільним побутом тощо);
2) у випадку наявності сукупності таких ознак як спільне проживання,
пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім
осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом
декларування, членами його сім’ї є також його:
діти, у тому числі повнолітні;
батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням;
будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із
суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.
Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей
декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад,
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особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються)
житлом, проживаючи в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо).
Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація
про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Наприклад, якщо
упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно
проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та
мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено
станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної
декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й
інформація про неї в декларації не відображається.
20. Як визначати спільне проживання суб’єкта декларування з
іншою особою за відсутності офіційно зареєстрованого шлюбу, якщо цей
факт може бути встановлено лише за рішенням суду?
Закон не передбачає обов’язку суб’єкта декларування звертатися до суду
для встановлення факту спільного проживання. Водночас, зважаючи на зміст
абзацу п’ятнадцятого частини першої статті 1 Закону, для цілей декларування
для того, щоб особа вважалася членом сім’ї суб’єкта декларування, вона повинна
проживати спільно із суб’єктом декларування станом на останній день звітного
періоду (незалежно від тривалості такого проживання), а також одночасно бути
пов’язаною спільним побутом та взаємними правами і обов’язками із суб’єктом
декларування. Це не стосується дружини/чоловіка суб’єкта декларування, які є
членами сім’ї незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, але взаємні права і обов’язки яких не
мають характеру сімейних (наприклад, у випадку спільної оренди квартири,
кімнати в гуртожитку тощо).
21. У декларації необхідно зазначити "місце фактичного
проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування
Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію". Чи можна
вказати абонентську скриньку поштового відділення як адресу для
надсилання кореспонденції?
Суб’єкт декларування може вказати абонентську поштову скриньку як
поштову адресу, на яку Національним агентством може бути надіслано йому
кореспонденцію.
Зважаючи на пункт 2, пункти 43 та 93 Правил надання послуг поштового
зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №
270, поштовою адресою є адреса відправника та адресата, яка зазначена на
поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально
призначеному для цього місці. При цьому, з використанням абонентської
поштової скриньки доставляються: прості поштові відправлення; повідомлення
про надходження поштових відправлень, які підлягають видачі в об'єкті
поштового зв'язку, поштових переказів; повторні повідомлення про
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надходження рекомендованих поштових відправлень; періодичні друковані
видання.
Одночасно звертаємо увагу, що для обрання такого способу отримання
кореспонденції в електронній формі декларації слід:
1) у відповідному полі вказати індекс відділення зв’язку, у якому відкрито
абонентську скриньку;
2) зазначити відповідний населений пункт;
3) у полі "Вулиця" обрати помітку "Не застосовується";
4) у полі "Номер корпусу" зазначити номер абонентської скриньки у
форматі "а/с №";
5) в інших полях блоку "Місце фактичного проживання або поштова
адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може
надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування" обрати помітку "Не
застосовується".

