ХТО МАЄ ПОДАВАТИ ЕЛЕКТРОННУ ДЕКЛАРАЦІЮ?
Мова йде про щорічну декларацію, для тих, хто працює.
Отже, її подаватимуть:
– депутати всіх місцевих рад (сільські, селищні, міські, районні в містах,
районні, обласні ради);
– державні службовці категорії "В" (наприклад: спеціалісти, провідні та
головні спеціалісти в органах виконавчої влади, інші посадові особи нижче
керівників структурних підрозділів та їхніх заступників);
– посадові особи місцевого самоврядування категорій 4-7(наприклад:
керівники управлінь і відділів виконкомів, секретарі міських рад, міські голови міст
районного значення, сільські та селищні голови тощо;
– військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв'язку та інших військових
формувань;
– усі поліцейські;
– особи рядового чи начальницького складу державної кримінальновиконавчої служби, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР,
НАБУ;
– посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ,
дипломатичної служби, інших державних органів;
А також:
– посадові особи юридичних осіб публічного права – ті, хто виконує
адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції в
державних та комунальних закладах, установах чи підприємствах, тобто не лише
керівники чи їхні заступники. Наприклад: головні бухгалтери та керівники
підрозділів, завідувачі відділів державних та комунальних установ, закладів
та організацій, головні лікарі, керівники та заступники організацій та їхніх
структурних підрозділів – начальники цехів, завідувачі відділів; особи, які
керують ділянками робіт, – майстри, виконроби, бригадири тощо).
При цьому законодавство встановлює такі винятки з останнього пункту переліку посадових особи юридичних осіб публічного права.
Від обов'язку подавати декларації звільняються такі категорії
бюджетників:
– посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров'я сільського
та селищного рівня, посадові особи інших закладів охорони здоров'я, якщо вони
не є керівниками цих закладів;
– посадові особи державних та комунальних дошкільних і шкільних навчальних
закладів, посадові особи вищих навчальних закладів нижче рівня керівників та
заступників керівників цих закладів;
– посадові особи закладів культури та мистецтва (державних і комунальних
театрів, музеїв тощо);
– посадові особи державних або комунальних закладів у деяких інших сферах
(соціального обслуговування населення; соціальної та професійної реабілітації
інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції; науки; відновлення і збереження
національної пам'яті; фізичної культури, спорту, національно-патріотичного
виховання).

Але підкреслимо – ці винятки жодним чином не виводять з-під
декларування таких посадових осіб:
– керівників закладів охорони здоров'я центрального, обласного, районного,
міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня;
– керівників вищих навчальних закладів та їхніх заступників;
– президента, першого віце-президента, віце-президентів та головних учених
секретарів Національної академії наук України та національних галузевих
академій наук, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових
установ;
– усіх посадових осіб державних та комунальних підприємств.
Вони мають подавати свої е-декларації.

Також подають свої електронні декларації, особи, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище. Їхні декларації
проходять обов’язкову повну перевірку. Це:
– президент, прем'єр, члени Уряду, заступники міністрів, керівники
державних органів та їхні заступники;
– народні депутати України;
– судді, прокурори, слідчі;
– держслужбовці категорії "А", зокрема: керівники ЦОВВ, які не входять до
складу Кабміну, голови місцевих державних адміністрацій, голови апаратів
Конституційного Суду, Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо;
– державні службовців категорії "Б", зокрема: керівники структурних
підрозділів Секретаріату кабміну та їхні заступники, керівники структурних
підрозділів міністерств, інших державних органів, їх заступники, керівники
територіальних органів цих державних органів та їхніх структурних підрозділів;
керівники апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних
підрозділів апаратів судів, їхні заступники;
– посадові особи місцевого самоврядування 1-3 категорій.

Також, звертаємо вашу увагу, що
НЕ Є СУБ'ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ЖОДНОГО ЕТАПУ такі категорії:
1) працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування
(наприклад, секретарі, стенографісти, архіваріуси, діловоди, охоронці, якщо вони
не виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції);
2) посадові особи приватних підприємств, навіть якщо в них є частка державної
або комунальної власності (водночас посадові особи державних та комунальних
підприємств подають декларації);
3) військовослужбовці строкової служби, а також інші військовослужбовці,
наприклад, контрактники, якщо вони не є військовими посадовими особами;
4) приватні та державні нотаріуси, адвокати. (але завідувачі державних
нотаріальних контор – подають е-декларацію).
Отже, що має задекларувати суб’єкт декларування? Декларант має внести
в електронну декларацію, у разі наявності, такі об’єкти декларування:
Нерухомість

-

Незавершене будівництво
Цінне рухоме майно
Транспортні засоби
Об’єкти декларування
Крім цього:
Цінні папери.
Інші корпоративні права.
Юридичні особи, бенефіціарним власником, тобто, контролером,
яких є декларант або члени його сім'ї
Нематеріальні активи
Отримані (нараховані) доходи
Грошові активи
А також:
Майно, формальним власником якого є третя особа, якщо
декларант або член його сім'ї контролює і може фактично
розпоряджатися таким майном
Фінансові зобов’язання
Видатки
Правочини, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або
припиняється право власності, володіння чи користування на майно, а
також виникають фінансові зобов’язання
Посада чи робота за сумісництвом
Входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів
громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи
самоврядних професійних об’єднань, а також членство в таких
об’єднаннях (організаціях)та інші об’єкти, що зазначаються в декларації)

