
Деякі аспекти 
антикорупційного 
законодавства
у воєнний час



Спеціальна 
перевірка



У період воєнного стану спеціальна перевірка не проводиться

Роз’яснення №3 від 01.03.2022 щодо подання декларації
«кандидата на посаду» та проведення спеціальної перевірки

Спеціальна перевірка

https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-3-vid-01-03-2022-shhodo-podannya-deklaratsiyi-kandydata-na-posadu-ta-provedennya-spetsialnoyi-perevirky/


Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий
режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування

у період дії воєнного стану
(№ 7269 від 09.04.2022)

Строк проведення три місяці з дня припинення чи скасування 
воєнного стану, крім випадку звільнення до дня 
припинення чи скасування воєнного стану

Спеціальна перевірка

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39399


Правила 
декларування



Подання 
декларацій 
у 2022 році

протягом 3 місяців після 
припинення чи скасування 
воєнного стану чи стану війни

Строки подання



Подання ПСЗ
протягом 3 місяців після 
припинення чи скасування 
воєнного стану чи стану війни

Подання ПВВР

тільки якщо обов’язок виник під час воєнного стану

Строки подання



Останній день
подання 

декларації/повідомлень

Наступний 
день після 
скасування 

воєнного стану

3 місяці

Скасування 
воєнного 

стану

08.05.2022 09.05.2022 09.08.2022

Воєнний стан

Зміна у 
майновому стані 

декларанта

Обов’язок 
подати 

декларацію

Строки подання



Якщо немає 
фізичної 
можливості у 
зв’язку з 
безпосередніми
наслідками участі
у бойових діях

протягом одного місяця з 
дня закінчення наслідків, 
які унеможливлювали 
подання документів

Строки подання



Останній день
подання 

декларації/повідомлень

Наступний 
день після 
скасування 

воєнного стану

3 місяці

Скасування 
воєнного 

стану

08.05.2022 09.05.2022 09.08.2022

Воєнний стан

Останній день
подання 

декларації/повідомлень

09.10.2022

Відсутня фізична можливість 
подання у зв’язку з 

безпосередніми наслідками 
участі у бойових діях

День
закінчення 
наслідків

08.09.2022

Наступний 
день після 
закінчення 
наслідків 

09.09.2022

1 місяць

Строки подання



ПСЗ:

окреме ПСЗ за кожним фактом:

• отримання доходу,
• придбання майна (+ здійснення видатку

на його придбання)
• здійснення окремого видатку

декларантом на суму понад 50 ПМ

ПВВР:

Одне - якщо декларант або член його сім’ї під
час дії воєнного стану відкрив декілька
валютних рахунків в одній установі банку-
нерезидента

Окремі - якщо валютні рахунки відкриті як 
декларантом, так і членом його сім’ї, або якщо
валютні рахунки відкриті врізних установах 
банку-нерезидента

Кількість повідомлень



У деклараціях за 2021 рік:

станом на 31 грудня 2021 року

У деклараціях за 2022 рік:

станом на 31 грудня 2022 року

У декларації при звільненні в 2022 році – станом на дату припинення 

відповідної діяльності

Декларування об’єктів



Отримання коштів 
для потреб 
Української армії 
та/або осіб, які 
постраждали

не є доходом та не підлягають 
відображенню у 
декларації/повідомленні

Декларування об’єктів

Роз’яснення від 28.02.2022 № 2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану

https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-vid-28-02-2022-2-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu/?hilite=


Конфлікт  
інтересів 
та обмеження



Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
оптимізації трудових відносин

(№ 7251 від 05.04.2022)

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 
посадами скасовуватимуться для деяких державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  на 
період дії воєнного стану 

Сумісництво

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39203
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39366
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39203
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