
Додаток 1 

до Порядку проведення контролю та  повної 

перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування  

 

____________ №_________ 
          (дата) 

  

 

 

ВИСНОВОК 

про результати здійснення повної перевірки (в частині нових отриманих 
                                                                                                                                                                                                необхідне залишити 

 відомостей) декларації, особи уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування  
 

_________________________________________________________________________, який (яка) працює  

                                                     (прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(назва посади та органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або 

юридичної особи публічного права) 

 

Відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції", Порядку проведення 

контролю та повної перевірки декларації, особи уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від ________________ року № _______, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

____________ 201__ року за № 1385/26162, 

 

Національним агентством з питань запобігання корупції проведено повну перевірку (в частині 

нових отриманих відомостей)  декларації,  особи уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  
необхідне залишити 

місцевого самоврядування, щодо 

__________________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дата народження особи) 

 

Для проведення  повної  перевірки  (в частині нових отриманих відомостей)  використовувалась 
                                                                                                           необхідне залишити 

електронна декларація, особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування за ____ рік (далі - декларація), а також інші документи (копії документів) 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                            (зазначаються у разі наявності) 

 

РОЗДІЛ І: Достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів 

 

Запити щодо надання відомостей про ___________________________________________________ 

                                                                                          (прізвище та ініціали особи) 

надсилалися до ____________________________________________________________________________ 

                                                                             (найменування органів (підрозділів)) 

За результатами розгляду запитів  ___________________________________________ повідомили: 

                                                                                    (найменування органів (підрозділів)) 

_______________________________________________________________________________________. 



 

При проведенні перевірки достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки 

задекларованих активів також використовувалася наявна інформація, визначена п. 10 Порядку 

здійснення контролю та повної перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Рішенням 

Національного агентства від ________________ № ___________. 

Перевіркою встановлено, що _______________________________________________ у декларації 

                                                                        (прізвище та ініціали особи) 

вказано ___________________________ відомості, які           _______________________________       

                  (достовірні/недостовірні)                                                                                     (відповідають/не відповідають) 

наявній інформації. 

__________________________________________________________________________________________ 
у разі встановлення недостовірності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та 

__________________________________________________________________________________________ 
зазначаються окремо по кожному відповідному розділу декларації. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Точність оцінки задекларованих активів__________________________________ інформації зазначеної  в  
                                                                                                (відповідає/не відповідає) 

офіційних джерелах (правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри, тощо) 

__________________________________________________________________________________________ 
у разі встановлення не відповідності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та 

__________________________________________________________________________________________ 
зазначаються окремо по кожному відповідному розділу декларації. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

РОЗДІЛ ІІ: Наявність ознак конфлікту інтересів 
 

__________________________________________________________________________________________ 
у відомостях, зазначених в декларації, вбачаються/не вбачаються ознаки конфлікту інтересів (дотримання/порушення вимог 

статей 25, 36 Закону України «Про запобігання корупції» 

 

РОЗДІЛ ІІІ: Наявність ознак незаконного збагачення  

 

Перевіркою встановлено, що у декларації _______________________________________________ 

                                                                                                           (прізвище та ініціали особи) 

______________________________________ознаки незаконного збагачення. 

                  (відсутні/наявні) 

 

 

 

Уповноважена особа Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції                                                                                                                  _______________________ 
прізвище та ініціали 


