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07 лютого 2017 року № 18/03
Керівникам закладів охорони здоров’я та
вищих медичних навчальних закладів
України
У зв’язку із численними зверненнями з приводу роз’яснень щодо подання у 2017 році
електронних декларацій повідомляємо наступне.

1.Відповідно до частини 5 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» дія
розділу VII цього Закону, який регламентує вимоги щодо фінансового контролю, в тому числі
і подання декларацій в електронній формі на сайті НАЗК, не поширюється на посадових осіб
закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері охорони здоров’я
(крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного,
міського (міст обласного значення) рівня; освіти (крім керівників вищих навчальних
закладів та їх заступників); науки (крім керівників науково-дослідних інститутів та інших
наукових установ).
2. Таким чином, згідно вимог Закону №1700 електронні декларації повинні подавати:
- керівники державних/комунальних закладів охорони здоров’я (незалежно від
найменування: головний лікар, директор, генеральний директор, начальник)
центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення) рівня;
- керівники та їх заступники державних/комунальних вищих медичних навчальних
закладів;
- керівники державних/комунальних науково-дослідних та наукових установ;
Всі інші посадові особи державних і комунальних закладів охорони здоров’я, медичних
вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, які раніше заповнювали паперову
декларацію, від Е-декларування звільняються.
3.Окремо звертаємо увагу на те, що декларація про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, затверджена Законом України «Про засади запобігання і
протидії корупції», яку раніше подавали у паперовій формі за місцем роботи у відділ кадрів,
на сьогодні втратила свою чинність. Подавати декларацію в паперовій формі не потрібно
ні до НАЗК, ні за місцем праці. Це стосується як керівників, так і будь-яких інших
посадових осіб закладів охорони здоров’я.
4. Законом передбачено чотири типи Е-декларацій декларацій:
 щорічна - подається до 1 квітня за попередній рік (вказується інформація станом на 31
грудня звітного року);
 перед звільненням - подається не пізніше дня звільнення за період, не охоплений
попередніми деклараціями (вказується інформація станом на останній день, перед
звільненням);
 після звільнення - подається до 1 квітня наступного року за рік, в якому відбулось
звільнення (зазначається інформація станом на 31 грудня звітного року);
 декларація кандидата на посаду ( подається до моменту призначення чи обрання за
попередній рік ( вказується інформація станом на 31 грудня звітного року).
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5. Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті
НАЗК (https://nazk.gov.ua, банер «Задекларуй») через власний персональний електронний
кабінет особи у системі Єдиного державного реєстру декларацій шляхом заповнення
відповідної електронної форми.
Для цього необхідно попередньо зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого
електронного цифрового підпису, а також зазначити свою електронну пошту для отримання
повідомлень. ЕЦП можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів,
зокрема органів державної фіскальної служби, юстиції, державної казначейської служби,
окремих банківських установ (наприклад, УкрсСиббанк, ПриватБанк). Перевірити свій ЕЦП, а
також дізнатися про такі центри можна на сайті Центрального засвідчувального органу
Мін’юсту (http://czo.gov.ua).
6. Заповнювати форму Е-декларації до моменту її підпису можна тривалий час,
працюючи з нею у форматі чернетки, постійно виправляючи та змінюючи дані.
Після заповнення усіх необхідних полів форми декларації суб’єкт декларування підписує
документ накладанням на нього власного ЕЦП. Факт подання декларації підтверджується
шляхом надсилання повідомлення, яке отримує суб’єкт декларування на свою електронну
пошту та до персонального електронного кабінету. Після чого потрібно невідкладно, але не
пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданої
декларації та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ній подати
виправлений документ.
Просимо звернути увагу, що самостійно подати виправлену декларацію можна лише
протягом семи днів.
Тому з метою правильного заповнення декларації рекомендуємо, по-перше, уважно
ознайомлюватися з інформативними вказівками, які містяться у ній, а, по-друге, вносити дані
на основі відповідних підтверджуючих документів, наприклад, свідоцтва (витягу) про право
власності на об’єкт нерухомості чи державного акта на земельну ділянку, довідки податкових
органів про доходи, укладених договорів тощо.
7. З питань технічного характеру або правильного заповнення декларацій можна
звертатися до НАЗК через персональний кабінет або ж за довідковими телефонами, які
вказані на сайті цього органу: (044) 200-06-94, 200-06-88, або ж на електронну
пошту support@nazk.gov.ua. Крім того, рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3 буди
затверджені відповідні Роз’яснення (додаються), де також можна знайти відповіді на
актуальні питання щодо декларування.
8. Повідомляємо також, що тепер в електронній декларації необхідно зазначати
інформацію про членство суб’єкта декларування в громадських об’єднаннях, благодійних
організаціях, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднаннях, а також входження до
керівних, ревізійних чи наглядових органів таких об’єднань (організацій). В цей же час згідно
роз’яснення НАЗК ці вимоги не стосуються професійних спілок. Вказувати в декларації
інформацію про членство в профспілці (членство в її органах) не потрібно.
Додаток: Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (Рішення НАЗК від 11.08.2016
р. № 3.
З повагою,
Голова Львівської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я України
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