
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України,            
Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін до 
положень Закону України «Про запобігання корупції» про можливість здійснення 

декларування на паперових носіях депутатами місцевих рад,  
які не працюють у радах на постійній основі 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 
України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін 
до положень Закону України «Про запобігання корупції» про можливість здійснення 
декларування на паперових носіях депутатами місцевих рад, які не працюють у радах 
на постійній основі (додається). 

 
2. Звернення надіслати на адресу Президента України Порошенка П.О.,              

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. 
 

  
 

               
                                                                                                                                                                                      

      ГОЛОВА   

ОБЛАСНОЇ РАДИ                   О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України,               

Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо внесення 

змін до положень Закону України «Про запобігання корупції» про 

можливість здійснення декларування на паперових носіях депутатами 

місцевих рад, які не працюють у радах на постійній основі 

 

З 01 січня 2017 року відповідно до норм Закону України «Про запобігання 

корупції розширено коло осіб, які зобов’язані щорічно до 01 квітня подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (е-декларацію), за минулий рік шляхом заповнення її на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

(НАЗК) за формою, що визначається цим агентством. 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, 

міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті 

ради, працює у відповідній раді на постійній основі. Відповідно до частини 3 

статті 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням 

обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний головою 

постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній основі. 

Всі інші депутати місцевих рад не працюють на постійній основі, не є 

працевлаштованими  в органах місцевого самоврядування та не отримують коштів 

від депутатської діяльності. На відміну від депутатів Верховної Ради України, 

депутати місцевих рад працюють на громадських засадах. Проте, за неправильне 

заповнення декларації або її невчасне подання передбачені чималі штрафи – до 

кількасот тисяч гривень. 

Вибори 2015 року показали, що обиратися депутатами сільських рад було 

зовсім небагато охочих. Заледве вдалося знайти по одному кандидату на округ. У 

деяких округах вибори і досі не можуть відбутися через відсутність кандидатів. 

Введення електронного декларування відбере бажання бути обраним до ради, 

люди на селі взагалі відмовляться балотуватися депутатами, оскільки не у всіх є 

можливість подати електронні декларації через відсутність комп’ютера або 

достатніх навичок у користуванні ним. 

 

Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Полтавської обласної ради 

звертаємося до Вас із вимогою відмінити електронне декларування депутатам 

місцевих рад, які не мають змоги подати декларацію в електронному вигляді, та 

дозволити подавати відомості про свої доходи та статки на паперових носіях, і 

доповнити пункт 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» абзацом 

другим у наступній редакції: 



 

 

«Особи, зазначені у підпункті «б» пункту 1 частини першої статті 3 цього 

Закону, які не працюють в місцевих радах на постійній основі, зобов’язані 

щорічно до 1 квітня подавати декларації за минулий рік шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства або на паперових носіях, за 

формою, що визначається Національним агентством». 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

п’ятнадцятої сесії обласної ради 

сьомого скликання  

від «___» ____________ 2017 року 
 


