Щодо подачі декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами
у депутати місцевих рад, сільського, селищного, міського голови,
старости села, селища
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне
агентство) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом,
який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, в
межах компетенції вживає заходи щодо імплементації положень Закону України
«Про запобігання корупції» (далі – Закон), його однакого застосування
суб’єктами, на яких він поширюється.
Особливої уваги заслуговує питання дотримання вимог фінансового
контролю окремими суб’єктами виборчого процесу, зокрема кандидатами у
депутати, кандидатами на посади сільського, селищного, міського голови,
старости (далі – кандидати).
У Розділі VII Закону зазначені обов’язки осіб, визначених у статті 3 Закону,
у сфері фінансового контролю, основним з яких є подача декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(далі – декларація).
Суб’єкти декларування, види декларацій та порядок їх подачі визначені у
статті 45 Закону, серед яких декларація особи, яка претендує на зайняття посади
(далі – декларація кандидата на посаду).
Пунктом 4 частини першої статті 3 Закону кандидатів віднесено до
суб’єктів, на яких поширюється дія Закону.
Статус кандидата набувається особою з дня її реєстрації кандидатом у
порядку, визначеному статтями 38 – 43 Закону України «Про місцеві вибори».
Частиною 8 статті 42, частиною 7 статті 43 Закону України «Про місцеві
вибори» передбачено, що відомості про реєстрацію кандидатів не пізніш як за
21 день до дня голосування оприлюднюються територіальною виборчою
комісією у визначений нею спосіб.
Згідно з частиною третьою статті 45 Закону особа, яка претендує на
зайняття посади, зазначеної у пункті 4 частини першої статті 3 Закону, повинна
подати декларацію кандидата на посаду за минулий рік до обрання на посаду.
Після офіційного оприлюднення територіальною вибочою комісією
результатів виборів особа, вважається обраною депутатом, сільським, селищним,
міським головою, старостою, з дати реєстрації її територіальною виборчою
комісією депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою у
порядку, визначеному статтями 88, 89 Закону України «Про місцеві вибори».
При цьому, особа, яку обрано депутатом має право відмовитися від
депутатського мандату, а особа, обрана головою, старостою – від посади. У
такому випадку вона вважається такою, що не претендує на посаду. Реєстрація

депутатом, головою, старостою такої особи територіальною виборчою комісією
не здійснюється, через що вона не вважається обраною. Обов’язок подати
декларацію кандидата на посаду у такої особи не виникає.
Слід звернути увагу на те, що дата обрання особи депутатом місцевої ради,
голови, старости може не співпадати із датами виникнення у них повноважень,
визначеними у статтях 141, 42, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування
в України».
Ураховуючи викладене, вважаємо, що обов’язок подати декларацію
кандидата на посаду, виникає у особи, яку у встановленому законом порядку
територіальною виборчою комісією зареєстровано кандидатом на посаду
сільського, селищного, міського голови, старости або кандидатом у депутати.
Така декларація подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства у період з дня реєстрації особи кандидатом до дня її
реєстрації у встановленому законом порядку депутатом, сільським, селищним,
міським головою, старостою.

